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Τά ανταλλασσόμενα περιοδικά καί τά πρός άγγελίαν η κρίσιν βιβλία άποστέλλον- 
ται εϊς τήν Εταιρείαν, Άριστείδου 8, εις τόν διευθυντήν δέ μόνον τά χειρόγραφα. 

Ή διεύθυνσις δέν άναμείγνύεται είς τήν διαχείρισίν τοϋ περιοδικού. 

Κατ’ άπόφασιν τοδ Διοικητ. Συμβουλίου, άπό τοδ έτους 1956 οί Εταίροι κατα- 
βάλλοντες τήν πρός τήν Εταιρείαν συνδρομήν αΟτΦν λαμβάνουσι τόν τόμον δωρεάν. 



ΛΑΤΡΕΝΤΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (1591) 

Α' 

Λαυρέντιος Μαρίνος, Κρής ιερομόναχος, καθηγούμενος 1 Αγίου 
* Αντωνίου Βροντισίου καί μέγας πρώτο σύγκελλος Αλεξάνδρειάς 

(1555 «Ι.-5.5.1618)1 

'Η διαπραγμάτευσις θεμάτων έχόντων σχέσιν προς τους έν Κρήτη λο- 

γιους ιερωμένους του (β' ήμίσεος ιδία του) 16ου αϊώνος είναι πολλαχώς χρή¬ 

σιμος. Νομίζω δ* οτι συμβάλλει περισσότερον εις τήν γνώσιν της έλληνορθο- 

δόξου κοινωνίας της Μεγαλονήσου, παραλλήλως πρός 6σα γνωρίζομεν περί 
ιατρών, λογοτεχνών καί άλλων λογίων της εποχής, καί την διαφώασιν τών 
περί παιδείας έν Κρήτη καί της σχέσεως αύτης πρός την βυζαντινήν παράδο- 

σιν, καί δή τήν Θεολογίαν. 
Τό να φανούν εις Χάνδακα καί έκεΐθεν νά όρμηθοΰν εις έξυπηρέτησιν του 

δουλεύοντος "Εθνους άνδρες ώς ό Μάξιμος Μαργούνιος (1549-1602), ό Με¬ 

λέτιος ό Πηγάς (1549-1601) καί ό μάρτυς Κύριλλος 6 Λούκαρις (1572- 

1638) θά ήτο άνεξήγητον εάν δεν έγνωρίζομεν ποιοι ήσαν π.χ. ό Ίωάσαφ Λά¬ 

χνης, ό Νικόλαος (Νικηφόρος) Ρόδιος, ό Λαυρέντιος Μαρίνος, ό Μελέτιος 
Βλαστός, οί Μορεζήνοι, καί μετά ταυτα ό Μελέτιος Συρΐγος.*0 δέ μεταξύ των 
δεσμός καί αί τυχόν αντιθέσεις των, αί σπουδαί των, ή δράσις των, διαφωτί¬ 

ζουν πολύ περισσότερον τά πράγματα άπό οίανδήποτε είκασιολογίαν περί της 
Σιναίας Σχολής. Άφ’ ής ήρχισε δημοσιευομένη ή αλληλογραφία τών τε με¬ 

γάλων όσον καί τών ήσσόνων, όση διεσώθη ή έγνώσθη μέχρι σήμερον, προέ- 

κυψε πρόβλημα τίνες ήσαν δεκάδες άν μή εκατοντάδες λογίων του 16ου αίώνος 
ζώντες έν Κρήτη ή δρώντες έν Εσπερία. 

Συντάξαντες δύο εκατοντάδας συντόμους βιογραφίας τούτων (ιδία τών 
ιερωμένων, κωδικογράφων καί διδασκάλων) έπεμείναμεν εις τήν δυνατότητα 
τής βιογραφήσεως τινών έξ αύτών καί τών μετ* αυτών συσχετίσθέντων, ώς 

1. Βιβλιογραφία: Έ μ μ. Ί. Δ ο υ λ γ ε ρ ά κ η, Συμβολή είς τήν ιστορίαν της μο¬ 
νής Βροντισίου, περ. Κρητ. Χρονικά 12, 1958, έν σσ. 126-135: Λαυρέντιος Μαρίνος 
1593-1616 (τό μεν θέμα είς τόν φοιτητήν τότε Δουλγεράκην ύπέδειξεν ό ύποφαινόμενος, 
τά στοιχεία δέ πάντα παρέσχεν ό τότε διευθυντής τοϋ Μεσαίων. Αρχείου τής Ακαδημίας 
* Αθηνών Μ. Ί. Μανούσακας). 
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έν προκειμένφ ό Κύπριος λόγιος ιερομόναχος Λεόντιος Ευστράτιος, μαθητής 

του τε Ματθαίου του ρήτορος Κρητός καί δή του Μ. Μαργουνίου. 

Τούτου κείμενον περί Παραδείσου, γραφέν διά νά ύπερασπίση τον Λαυ¬ 

ρέντιον Μαρίνον έναντι έπιθέσεως του Μελετίου Βλαστού, έγένετο αφορμή 

εις την σύνταξιν τής περαιτέρω έργασίας καί δημοσίευσιν αγνώστων ή όλιγώ- 

τερον γνωστών κειμένων, διαποαγμάτευσιν δέ του συζητουμένου θέματος περί 

γήινου Παραδείσου ή περί νοητού (ιδεατού) εξ έπόψεως Όρθοδόξου θεολο¬ 

γίας, έφ* βσον καί οί τρεις συζητηταί (Μ. Βλαστός, Λ. Μαρίνος, Λεόντιος 

Εύστράτιος) υπήρξαν ορθόδοξοι. 

Οικογένειαι Μ&Ηηο ) Μαρίνων 

1. Οικογένεια Μαρίνων (ΜαΗηο) κατά τον Ιβον και 17ον αιώνα ορ¬ 

θόδοξος, πιθανώτατα ιταλικής καταγωγής. 

*0 γνωστότερος Μθ,πηο εΐναι ό Ιωάννης δρών έν Χάνδακι τό β' ήμίσυ 

του 14ου αΐώνος, τον όποιον ευρίσκω ήδη τό 1368 §&8Ϊ&1(ίϊο οΐΐΓΪ&β, κατώτε¬ 

ρον υπάλληλον τής αύλήςτοΰ Δούκα Κρήτης, είτα £&8ΐα1<Βθ ρΓβοοηιιιη (1382) 

καί τό 1395 δημόσιον γραφέα τής αυτής αύλής. Ούτος άπαντάται εις διάφορα 

ένετικά έγγραφα των διαμέσων χρόνων1. Μεταγενέστερον έγγραφον (του έ'τους 

1399) άναφέρεται εις τήν νομιμοποίησίν τής νόθου κόρης Μαρούλας ΜαΓΙΠΟ, 

την οποίαν άπέκτησε, προ του γάμου του μετά τίνος Καλής, δ Μάρκος Μαπηο. 

Ούτος έλαβεν ώς πρώτην σύζυγον κόρην του Φραγκίσκου Σεκρέτου, ταύτης δ’ 

άποθανούσης, εις δεύτερον γάμον τήν έν λόγω Καλήν. Κατά τής νόθου έστράφη- 

σαν οί Νικόλαος καί Ιωάννης Μαρίνος, υιοί του Κωνσταντίνου Μαρίνου. Προ¬ 

φανώς ό Ιωάννης είναι ό άνωτέρω μνημονευθείς, τά δέ ονόματα Καλή (Καλ¬ 

λιόπη) καί Μαρούλα (Μαρία ) Μαρίγούλα) δεικνύουν Κρήσσας καί ορθοδόξους2. 

Κατά τό κρητικόν ιδίωμα τέικνα καί απόγονοι οικογένειας τίνος γνωρί¬ 

ζονται διά επιθέτου εις -όπονλος3. Ούτως έ'χομεν τόν 16ον αί. Μαρινοπούλους. 

'Ο Φραγκίσκος Μαρινόπουλος υιός Γεωργίου συντάσσει έν Χάνδακι τήν 18ην 

Μαρτίου 1530 τήν διαθήκην του. Τό έπίθετον Μαρινόπουλος σημαίνει υιόν 

του (Γεωργίου) Μαρίνου. ΤΗ σύζυγος του Φραγκίσκου τούτου Καλή Ξενι- 

κοπούλου (κόρη Ξ-ενικοπούλου τίνος) ορίζεται επίτροπος των τέκνων του4. 

1. ΕΗδ&ϋβΙΙι δ&ηΐβοΐιϊ, Κβ£θδΙβ3 άβδ &ι*ΓβΙδ οίνΐΐδ βΐ άβδ ηιέίηοηαιιχ 
(1363-1399) άβδ δΓοΜνβδ άυ άαο άθ ΟΜβ, νβηίδθ 1976, ρθδδΪΓΠ. 

2. Αυτόθι, Ν° 1821 Μβωοπαΐΐ 4 Νοεμβρίου 1399. 

3. *Αμπελικός ) Άμπελικόπουλος. Καλλέργης ) Καλλεργοπούλα κλπ. Βαμβακάς ) 

Βαμβακόπουλος, Μυλωνάς ) Μυλωνόπουλος. 

4. Κρητολογία IV, 1978, σσ. 46 (- 49), Ν°» 11-12, εις διπλήν διατύπωσιν. Ό δια¬ 

θέτες έχει όρθόδοξον πνευματικόν καί διατάσσεί νά ταφή είς όρθόδοξον ναόν τοϋ Σταυρωμέ¬ 

νου Χάνδακος. 01 Ξενικόπουλοι ήσαν κάτοικοι Χανίων. Βλ. Κρητ. Χρον. 25, 1973, σ. 297. 
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Άλλοι Μαρινύπουλοι είναι γνωστοί έκ Δυτικής Κρήτης έξ έκθέσεως του 
ρέκτο,φος Μ. Λ. ΒβΓΠ&ΓίΙο του έτους 1536 εις τό διαμέρισμα Χανίων καί δή 
τον ’Αποκόρωνα, πάντες χωρικοί, γενεά πολυάριθμος καί διεσπαρμένη κατά 
πάσαν την έλληνικωτάτην ταύτην επαρχίαν (οπού διεσώζοντο πολλαί βυζαν¬ 

τινά! οΐκογένειαι)1. 

Έάν οί κλάδοι του Χάνδακος καί του Άποκορώνου συνεδέοντο, άγνωστον, 
άφοΰ πολλαί οΐκογένειαι των δύο περιοχών έχουν τά αυτά έπώνυμα. 

2. ΙΤοΐος ό πατήρ του Λαυρέντιου, ποιον το κοσμικόν του όνομα, ποιον 

τό έτος τής γεννήσεώς του ή 6 τόπος, άγνοοΰμεν. Άπό τούς συγγενείς του 

γνωρίζομεν μόνον την άδελφήν του Εύγενίαν Μαρινοπούλου(8Ϊθ), καθηγουμένην 
τής έν Χάνδακι ί. μονής του Άγιου Ίωάννου Μεσαμπελίτου, εις την οποίαν 

μονήν έμόνασε καί έκοιμήθη ή αδελφή του πατριάρχου Αλεξάνδρειάς Μελετίου 

Μπενέττα ) Ευλογία Πηγά (*|Ί5δ3). Τότε ήγουμένευσεν ό Λαυρέντιος εις τήν 
μονήν Βροντισίου καί ή ηγουμενία του διήρκεσεν επί μακρά έτη (1611). 

*0 Λαυρέντιος έσπούδασεν εις Ιταλίαν (Ραάονα) καί εις Ένετίαν συν¬ 

ήψε σχέσεις φιλίας μετ’ άλλων Κρητών καί Ελλήνων γενικώτερον. 

Πρώτη μνεία περί του Λαυρέντιου γίνεται εις ημάς γνωστή άπό τον έν 

Χάνδακι ιερέα Νικόλαον Ρόδιον2 3, ό όποιος γράφει τό 1584, Σεπτ. 3, έκεΐθεν 

πρός τόν έν Ένετίςι Γαβριήλ Σεβήρον: καί γάρ διά γραμμάτων, ώς εοικα, τον 

εν ίερομονάχοις όσιωτάτον κυρίου Λαυρέντιον τον Μαρίνον εγνων, ώς τινες... 
κακώς σοι κατήγγειλαν μον, εφ’ ώ τε κωλνσωσιν ίσως ή και τέλεον άζιαλεί- 

ψωαι τήν τζρος ημάς σου σχετικήν έννοιαν..Λ. Δευτέρα μνεία: τή 1η Σεπτεμ¬ 

βρίου 1587 γράφει πρός τόν Λαυρέντιον ο Μάξιμος ό Μαργούνιος έκ τής μο- 

1. Γ. Σ. Πλουμίδη, Κατάλογος στρατευσίμων Χανίων καί Άποκορώνου..., 

Κρητ. Χρον. 25, 1973, σσ, 291-351, ιδία σ. 325: Νικόλας Μαρινόπουλος (Καυρνά).Έν σσ. 

333-334 Γιάννης, Νικόλας καί οί υιοί τούτου Γιάννης, Δημήτρης, Μιχάλης, Μανόλης, έ¬ 

τερος Μανόλης, Γιώργης, Λέος, Δημήτρης κλπ. (Καλύβες), σ. 341, άλλοι εις χωρίον 

Άμυγδάλι, σ. 339, άλλοι εις Τζιτζιφές, σ. 340, άλλοι είς Καλαμίτσι, πάντοτε Άποκορώ¬ 

νου, έχοντες καί τά όνόματα Θοδωρής, Κώστας, Σταμάτης, Στέφανος, Άλέξης, Νικό¬ 

λας κλπ. 

2. Περί ού: Ν. Β. Τωμαδάκη, Νικόλαος (ίερεύς) - Νικηφόρος (ιερομόναχος) 

Ρόδιος, Κρής καί ή πρός τόν έν Ένετία Λούκαριν αλληλογραφία του, Θησαυρίσματα 16, 

1979, σσ. 278-293. 

3. I ο. Γ α πι ΐ υ $, Ρείΐοΐαβ ΕπκΙϊΙοπιϊι} [XV], ΠοΓβηΙΐίΐο 1744, σσ. 72-74. Βλέπε 
καί Έμμ. Δουλγεράκην, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σσ. 126-127. *0 κακολόγων τόν 

Ρόδιον πρός τόν Μ. Μαργούνιον ήτο προφανώς Μελέτιος ό Βλαστός, ώς έπραξε καί μετά 

ταΰτα κατά τήν έριδα του πρός τόν Ίωάσαφ Λάχνην. Βλέπε την επιστολήν του Ν. Ροδίου 

πρός τόν έν Ένετία Κωνστ. Λούκαριν της 28ης Νοεμβρίου 1590 έν β. ί/6£Γ&ηδ, 

ΒΗ XVII 3. IV, 1896, σ. 205, άρ. 27: Μελέτιον εκείνον τόν κακώς πάντοτε λέγοντα, 

£πεΙ καλώς ονκ έμαθεν. 
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νής (του Χάνδακος της Θεοτόκου) Παντουργέτιδος: «Τφ όσιωτάτω έν ίερο- 

μονάχοις»1, ώστε ήδη άπό του 1584 ήτο ιερομόναχος, έχων την ηλικίαν διά 

νά χειροτονηθή πρεσβύτερος (κανονικώς τριάκοντα ετών). Έκ τούτου συνά¬ 

γω δτι θά είχε γεννηθή περί τό 1550-1555. 

Λεόντίος ιερομόναχος 6 Κύπριος γράφει έκ Βιέννης την 16ην Φεβρουά¬ 

ριου 1589 πρός τον έν Ένετία εφημέριον τού'Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων 

Διονύσιον Κατηλιανόν (είτα επίσκοπον Κυθήρων): ... προσαγορεύσας μοι οϊ- 

κείως τον λογιώχατον κύριον έν Ιερομονάχοις Λαυρέντιον τον Μαρίνον και 
εν άλλοις ΐσως έπιατειλαι ον κατοκνήσομεν τή αντοϋ φιλία1 2. 

Έκ της αλληλογραφίας ταύτης φαίνεται οτι μεταξύ 1584 καί 1589 0 

Λαυρέντιος παρέμεινεν είς Ένετίαν, έκεϊθεν δέ άνεχώρησε το 1589 ή 1590, 

ώς φαίνεται καί έξ επιστολής τού αυτού Δ. Κατηλιανού προς τον Λαυρέντιον: 

άφ3 ής απεδήμησας, νή τον φίλιον} νπερφνά την καρδίαν δέδηγμαι3. 

Κατά την διαμονήν του είς Ένετίαν (καί Παδούην) παρά τφ Μαξίμ<ρ 

Μαργουνίω ό Κωνσταντίνος Λούκαρις συνεδέθη πρός τε τον Λαυρέντιον Μα¬ 

ρίνον καί τον παλαιόν τού Μαργουν ίου μαθητήν Λεόντιον Ευστράτιον τύν Κύ¬ 

πριον. Μεταξύ άλλων μαθήσεων, ό Λούκαρις άντέγραφε χειρόγραφα έκ της 

συλλογής τού σοφού Μαργουνίου, προς ιδίαν χρήσιν. Έν τούτων άνωμάλως 

περιήλθεν είς τον Λαυρέντιον Μαρίνον. Την ύπόθεσιν εκθέτει ό νεαρός Κων¬ 

σταντίνος γράφων πρός τον είς Πατάβιον ευρισκόμενον Κύπριον φίλον του 

τή 13η * Οκτωβρίου 1590. Αφού τον πληροφορήση περί επιστολής τού Έ- 

σχελίου* (τού γνωστού Γερμανού εκδότου τής Μυριοβίβλου τού Φωτίου, μεθ’ 

οδ συνειργάζετο ό Κυθήρων), ήν έλαβεν ό Μαργούνιος, καί έν ή άσπάζεται καί 

τον Λ. Ευστράτιον καί υπόσχεται δτι θά τφ άποστείλη τάς εκδόσεις του τού 

Μ. Βασιλείου καί (τής Αλεξάνδρας) τού Λυκόφρονος, έπάγεται: Τό τής Λο¬ 

γικής χειρόγραμμα (=άντίγραφον), δπερ πάλαι αυτός αντέγραφαν έκ τον 
θεοφιλεστάτον (δηλονότι Κυθήρων), δ ιη ρ π άγ η μοι και τω Μαρίνφ 
άπεδόθη (=έπωλήθη)! 3Εγώ δέ ον μετρίως φέρειν τό πράγμα δεδννημαι, 
άλλα κανόνας και νόμους μοι προϋβαλε δτι ονκ έδει με άντιποιεϊαθαι των 
άλλοτρίων, μη βονλομένου τον έχοντος! 3Αλλ3 ονδ3 όντως άν εγώ την νονθέ- 

τησιν πάντοος έχώρησα, εί μή μοι τό δεύτερον μέρος ύπέσχετο (ό Λαυρέντιος). 

Τοντ ονν ϊσθι, ΐνα μή ώς είκός (=έπιπολαίως σοι) έλογιζόμην υποσχόμενος 

1. 6. ΒββΓ&ηά, ΒΗ XVI δ. II, 1885, σ. ΕΧΧν, σημ. ( = Κώδιξ ΜΠΤ 240 

(463), φ, 27Γ-ν], άρ. 88. (Πρβλ. Κ. Ν. Σ ά θ α ν, ΜΒ Γ', 1872, σ. 518. Τήν έπιστολήν 

άγνοεϊ ό Δουλγεράκης, ώς άνέκδοτον). 
2. Ιο. ίι&πιΐυδ, ϋβΐ. ΕπκΒίοπιιη [IX], σσ. 70-71, καί Ν. Κατραμήν( 

Φιλολογικά άνέκδοτα Ζακύνθου, Ζάκυνθος 1880, σσ. 121-122. 

3. I Ο, ί. & πι ΐ \ι 8, αύτόθι, σσ. 72-73, άρ. 40. Βλέπε καί Δουλγεράκην, 

ένθ’ άνωτέρω, σ. 127. 
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(το χειρόγραφον καί καταστώ) τοϋ λοιπού ούκ άξιόπιστος. Προσφωνεί δέ τόν 
Λεόντιον ώς έκατέρας φιλοσοφίας (δηλ. θείας καί θύραθεν) φροντίδα έχοντα 
καί σοφώτατον1 2. Είναι προφανές δτι ό Λεόντιος ήθελε καί εκείνος να έχη άντί- 

γραφον τής Λογικής καί τώρα 6 Λούκαρις δεν ήτο εις θέσιν νά τώ παράσχω 

αύτό. Ό Λ. Ευστράτιος έκ Παταβίου μετέβη εις Ρώμην καί έκεϊθεν ευθύ Πολ- 

λώνωνζ έλαννειν διέγνωκας, τφ γράφει συντόμως ό Κ. Λούκαρις την 28ην 
Νοεμβρίου 1590, άλλ’ ούδέν πλέον περί τοϋ αντιγράφου3 4. 

'Ο αύτός Μαργούνιος γράφει προς τον Κ. Λούκαριν: τιέηεικα γάρ καί 
την κυρίαν την μητέρα τοϋ πανιερωτάτον Λαυρέντιον έπιστεϊλαί τε τώ νίοΛ. 

Λαϊκός ετι (ό μετέπειτα πατριάρχης Κύριλλος) Κωνσταντίνος ό Λού- 

καρις γράφει «τφ όσιωτάτω έν ίερομονάχοις καί σοφωτάτω άνδρί Λαυρεντίω 
τω Μαρίνω» έξ Ένετίας την 28ην Αύγούστου 1591, σύν άλλοις: φίλον πε- 

πλοντηκα Λαυρέντιον, τω οντι σοφόν, άκαπήλεντον τώ ηθει, τόν τής κοινής 
πατρίδος (Κρήτης) δεινόν άντιλήπτορα, λόγοις καί διδαχαΐς αλόγων έκδιώ- 

κοντα τά άρρωστήματα, των πονηρών φημι άνδρών καί φθονονντων τοίς άγα- 

θοΐς... οϊδα γάρ ότι καί ήση καί όνήση την πόλιν, διαβιβάζει δε δι’ αύτου 
χαιρετισμούς προς τόν Νεόφυτον Βενέρην, μολονότι άγνωστόν του προσωπι¬ 

κούς. Έκ τής αύτής επιστολής συνάγεται οτι ό πατήρ του Κωνστ. Λουκάρεως 

ήτο φίλος του Λαυρέντιου Μαρίνου5 6. 'Η άλληλογραφία αδτη ήρχισεν άπό τής 

μεταβάσεως του Λουκάρεως διά σπουδάς εις Ιταλίαν τό έτος 1589, καί διήρ- 

κεσε τούλάχιστον μέχρι τό 1611. Την 29ην Σεπτεμβρίου 1590 ό Κ, Λούκα- 

ρις γράφει προς τόν τότε πρεσβύτερον Νικόλαον (είτα ιερομόναχον Νικηφόρον) 

Ρόδιον, τόν διδάσκαλόν του έν Χάνδάκι: τόν όσιώτατον Λαυρέντιον τόν Μα¬ 

ρίνον ώς παρ' έμοϋ άσπάσειας*. 

Έξ άλλου ό ήμέτερος Λαυρέντιος ένδιεφέρθη ν* άθφωθή ό κοινός των 

(καί τοϋ Μαργουνίου) διδάσκαλος Ίωάσαφ Λάχνης (Δοριανός), ό δημοσία 

κατακρίνας τό Πατριαρχεΐον Κωνσταντινουπόλεως διά την κατ1 οικονομίαν 
δοθεΐσαν άδειαν δευτερογαμίας εις τούς κληρικούς τοϋ Χάνδακος (είτε είς 

1. β. Ε β Β γ & η ά, ΒΗ XVII δ. IV, 1896, σ. 201, Ν° 58 (έκτου κώδ. ΜΙΙΤ 240). 

2. Είς Βοΐο^ηα (Βονωνίαν). 
3. Αύτόθι, σ. 204, άρ. 26. 

4. Εβ£Γ&η<1, ΒΗΧνίΙδ. IV, 1896, σ. 180, άρ. 4, της 19 Ιουνίου 1589. 

5. Τό κείμενον έκ τοϋ αύτοΰ ώς άνω κώδ. ΜΠΤ 240 (463) έξεδόθη ύπό Ε 6 £ Γ & η <1, 

ΒΗ XVII δ. IV, 1896, σσ. 207-208. 

6. Ε β £ γ* & η ά, αύτόθι, σ. 200, άρ. 21. Άμφότεροι άνήκαν είς κύκλον ιερωμένων, 
έν οίς ό Γεράσιμος οικονόμος τής μονής Όδηγητρίας καί ό Ίωάσαφ Δοριανός ίεροκήρυξ 
καί διδάσκαλος τής Ελληνικής έν Χάνδακι, ό καί διδάσκαλος τοϋ Μ. Μαργουνίου, γνω¬ 

στός έκ τοϋ ζητήματος της δευτερογαμίας των κληρικών καί των χηρών των πρεσβυτέρων 
(πρεσβυτίδων) προελθόντος έξ άθρόων θανάτων έκ λοιμικής νόσου ένσκηψάσης είς την κεν¬ 

τρικήν Κρήτην. 
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χήρας πρεσβυτέρας), ύπόθεσις δι’ ήν είχεν όογίσθή ό Μελέτιος ΙΙηγάς. Προς 

τον Πήγαν, μεσολαβών υπέρ του καταδικασθένιος εις αργίαν λογίου Ιερομο- 

νάχου, έγραψεν 6 φίλος του πατριάρχου Μάξιμος Μαργούνιος, όταν δ’ έπέ- 

τυχε την άθώωσιν του Ίωάσαφ Λάχνη, άνήγγειλε το πράγμα (φθινόπωρον 

1591) προς τύν Λαυρέντιον: 7α κατά τον όσιώτατον και πνευματικόν κυρ 

’Ιωάσαφ, προέγραφες γάρ και περί τούτου, τέλος έσχεν. Ου μόνον συνεχω- 

ρήααμεν αντώ, άλλ* οϊον και ύπεραπολογησάμενοι, άθώον εδείξαμει», ουδέ το 

πρότερον χαλεπήναντες άμέτρως1 2. 

'Η τελευταία μαρτυρία αγαθών σχέσεων Μελετίου Πηγά καί Λαυρέντιου 

Μαρίνου είναι του 1600. Πράγματι παπάς τις όνόματι Βησσαρίων, φέρων 

συστατικά γράμματα του ήγουμένου Λαυρέντιου μεταβαίνει εις Αλεξάνδρειαν, 

διά νά έπιτύχη άρσιν τής ύπό του Πηγά ώς πατριάρχου έπιβληθείσηε ποινής 

του. Την 4ην Μαρτίου 1600 ό Μελέτιος γράφει προς τον ηγούμενον Αρσένιον 

τής εν Κρήτη μονής τών Άπεζωνών, άγγέλλων αύτώ την άρσιν τής ποινής: 

Νυν παραγεγονότα προς ημάς μετά γραμμάτων του πανοσιωτάτου καθηγου¬ 

μένου του Βροντιαίου κυρ Λαυρέντιον καί τίνων άλλων (ών τω άξιοπίστω 

πείθεσθαι ημάς εΐκός ήν)... τής αργίας έλύσαμεν..Α 

Την 20ήν Τουνίου 1602 δ Λαυρέντιος εύρίσκεται εις την Ένετίαν καί 

ώς μάρτυς πιστοποιεί την ταυτότητα τού Μαξίμου Μαργουνίου, συντάσσοντος 

τήν διαθήκην του: «Ιο ΠαιΐΓβηϋο Μαπηο &66&ΪΘ 6β1 ΐΏοη&δΙβΓΪο άΐ δ(αη) 

ΑηΙοηΐο νΐΌΐκϊίδϊ (1ί Οαικίία ίαϊ ΙβΒίίιηοηβ ρτθ^&Ιο βΐ £ί><Γ&ΐο βΐ ίο 
ίβ(1β αΐ ηοά&ΓΟ άβΐ ηοιηβ βΐ ρβΓδοη» άβ) δορτεκίθίίο Ιβδΐ&ΙοΓβ». 'Η έν λόγω 
διαθήκη περιλαμβάνει καί κληροδότημα υπέρ τής μονής Βροντισίου3. Προφα¬ 

νώς, μετά τήν κηδείαν του Μαργουνίου, ό Λαυρέντιος θά μετέφερεν είς 

τήν μονήν Βροντισίου τά κληροδοτηθέντα αύτή αντικείμενα, καί έπα^ήλθεν 

είς Κρήτην. 

Τό έτος του θανάτου τού Λ. Μαρίνου προκύπτει εκ βιβλιογραφικού σημειώ¬ 

ματος τού κώδικος Δοχειαρίου 118, φ. 65Γ: ,αχιη μαρτίου ε11 έκοιμήθη ό δούλος 

τού θϋ λανρέντίος ιερομόναχος καί πνευματικός μου πατήρ καί ηγούμενος ό 

μαρινος, καί ό θς' μακαρίσει καί αναπαύσει αυτόν ένθα οι δίκαιοι αναπαύονται4 *. 

1. Μεθοδίου Άξώμης, ΈπιστολαΙ Μ. Πηγά, 1976, σσ. (124 -)125, έπιστο- 

λή ρ': «Λαυρεντίω τω πανοσιωτάτω καθηγουμένφ Μεγάλου Αντωνίου του Βροντισίου». 

2. Άγαθαγγέλου Νινολάκη, Ή πρός τούς Κρήτας αλληλογραφία Με¬ 

λετίου τοϋ Πηγά, έν Χανίοις 1908, σ. 68, άρ. 40, καί Μεθοδίου Άξώμης (Φ ούγια), 

Μ. Πηγά ΈπιστολαΙ, 1976, σ. 331, άρ. σξς'. 

3. β. Β β £ Γ & η ά, ΒΗ XV θΐ XVI 5. II, 1885, σσ. (391-)395, Καί έν παλαιφ 

δημώδει μεταφράσει: Κ ω ν σ τ. Ί, Άμάντου, Σιναϊτικά Μνημεία Ανέκδοτα, έν Ά- 

Οήναις (1928), σ. 26. 

4. Έκδίδεται το πρώτον. Γραφεύς τοϋ κώδικος ό ιερομόναχος Βροντισίου Μερκού¬ 

ριος Βενετζάς. 
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Ώς προς τάς σχέσεις Λαυρέντιου καί Μελετίου ΙΙηγά, αύται δεν άνάγον- 

ται εις τον της διαμονής του Μελετίου έν Ένετία χρόνον σπουδών (εις Πα- 

τάβιον), «λλ1 ή γνωριμία των δύο συμπολιτών είναι άναμφίλεκτος καί πριν ή 
ήτοϋ Λαυρέντιου αδελφή καταστή, ώς ήγουμένη του Ίω. Μεσαμπελίτου, προϊ- 

σταμένη τής αδελφής του Πήγα Ευλογίας, μοναχής Ευγενίας. Καί τίνα μεν τά 
οικογενειακά του πατριάρχου Αλεξάνδρειάς συνεξετάζονται αλλαχού (μετά 
τής όλης του βιογραφίας). 'Ως προς την ήγαπημένην του άδελφήν Ευλογίαν, 
τελευταΐον δεσμόν αίματος προς την Κρήτην, δι’ ολίγων λέγομεν ότι αότη 

ήσθένησε καί έτυχε περιθάλψεως τόσον υπό τής ήγουμένης Ευγενίας Μαρι- 

νοπούλας, όσον καί άπό Κρήτας ιατρούς, τούς οποίους ηύχαρίστησεν ό Πατριάρ¬ 

χης διά τούτο. Άμείβων καί τό προσωπικόν διαφέρον τού Λαυρέντιου, τω γρά¬ 

φει έν Κωνσταντινουπόλει τήν 4ην Μαΐου 1593: Πολλά σοι (τω Λαυρεντίω) 

και τή τίμια αδελφή (Εύγενία^ Μαρινοπούλη), Νεόφυτα» (τε τω Βενέρη) ίε- 

ρομονάχω τώ έμώ υίεϊ... καί άγγέλλει αύτφ ότι τον κατέστησε1 μέγαν πρω- 

τοσνγκελλον τού πατριαρχείου 5Αλεξανδρείας, κεκοΰμημένον νπογανατίψ, 

σκιαδίφ τε μετά σταυρόν και τής άξίας και εξουσίας τής τφ όφφικίψ επακο- 

λονθονσης2. Άπό τής ήμερομηνίας ταύτης τήν άσθενοΰσαν άδελφήν του ό Πη- 

γάς εμπιστεύεται είς τάς φροντίδας τής ήγουμένης Εύγενίας, τού άδελφοΰ της 

Λαυρέντιου καί τού ιατρού 'Ηρακλέους Κασιμάτη, προς ο£ς γράφει καί τό 

1594 έπιστολάς3. Ό θάνατος τής Ευλογίας έπήλθε προ τής 21ης Σεπτεμβρίου 

1595, οτε ό Μελέτιος γράφει τήν ^θ' έγκύκλιον επιστολήν4, καί δι’ αυτής ευ- 

χαριστεί τον παρεπιδημούντα είς Χάνδακα μητροπολίτην πρώην Χίου 'Ιπ- 

πόλυτον καί τούς κληρικούς οί όποιοι έκήδευσαν τήν θανοΰσαν, έν οΐς καί ό 

ηγούμενος Βροντισίου Λαυρέντιος, προς όν καί γράφει ιδιαιτέρως5, δίς6, κατά 

τό αυτό φθινόπωρον τού 1595, πέμπων καί τό ύπ’ αύτοΰ συντεθέν έπίγραμμα 

τό όποιον παραγγέλλει νά χαραχθή επί τού τάφου τής Ευλογίας7. Έν συνεχεία 

γράφων προς τούς Κρήτας έπικυροΐ τήν διαθήκην τής θανούσης, ή οποία 
κατέλιπε τήν περιουσίαν της είς τήν ήγουμένην Ευγενίαν Μαρινοπούλαν8, 

πρός ήν κληρονόμον γράφει καί τήν άπό 30ής Αύγούστου 1596 επιστολήν9. 

1. Απορώ πώς ό Δουλγεράκης, ένΟ’ άνωτ., σ. 135, έφαντάσθη ότι ό Λαυρέντιος 

«έ χ ρ ί σ θ η καί Μέγας Πρωτοσύγκελλος» 1 

2. Τό πρώτον ύπό Ίω. Σακελλίωνος, ΔΙΕΕ 1, 1883, σ. 57, άρ. 17/. Προ- 

χείρότερον: Μεθοδίου (Φ ούγια) μητροπ. (τότε Άξώμης), ΈπιστολαΙ Μελετίου 
Πήγα, 1976, σ. 72, άρ. λζ'. 

3. Μεθοδίου Άξώμης, Έπιστολαί Μ. Πηγά, σσ. 98-99, άρ. οδ' καί οε'. 

4. Αύτόθι, σσ. 123-124. 

5. Αύτόθι, σσ. 124-125, έπιστολή ρ'. 

6. Αύτόθι, σ. 126, έπιστολή ρβ'. 

7. Αύτόθι, σ. 26. 

8. Έπιστολή ργ', αύτόθι, σσ. 126-127. 

9. Έπιστολή ρκς', αύτόθι, σσ. 149-150. 
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Έκ της ώς άνω αλληλογραφίας συνάγεται οτι ό Λαυρέντιος προ του 

Μαΐου του 1593, ότε ό Μελέτιος ΓΓηγάς τον άποκαλεΐ ηγούμενον Βροντισίου, 

είχε καταλάβει τό λειτούργημα τούτο (προφανώς διά διορισμού υπό του ορθο¬ 

δόξου φεουδάρχου του προστατεύοντας τήν μονήν, ώς τότε τό σύνηθες). 

Ποιον τό τέλος του Λαυρέντιου; Έξηκολούθησε νά ήγουμενεύη του Βρον¬ 

τισίου, μετέβη είς Ένετίαν καί παρεστάθη εις τά έσχατα του φίλου του (καί 

περίπου ομήλικος) Μ. Μαργουν ίου, έπέστρεψεν εις τήν μονήν, συνέγραψε, καί 

διετήρει έν αυτή καλλιγραφικόν έργαστήριον, ώς φαίνεται έκ μαρτυριών τών 

ετών 1616-1617, οτε έζη καί ήγουμένευεν ακόμη. 

Ό κώδιξ 192 του Πατριαρχείου "Ιεροσολύμων1, περιλαμβάνων σΰν τοΐς 

άλλοις Λόγους συντεθέντας υπό Μάρκου Μορεζήνου, Ιωσήφ Βρυεννίου, άλλα 

καί Ίωάννου Χρυσοστόμου, Έφραίμ Σύρου, Έπιφανίου Κύπρου, έν φ. 381Υ 

έχει τό σημείωμα: ειληφε τέρμα τό παρόν έως ώδε έτους τον οωτηρίον ,αχΐζ' 

δεκεμβρίον ία (=11 Δεκ. 1616) όιά χειρός Μερκούριον εντελούς ίερομονά- 

χον τουπίκλη Βενετζά. εν τη μονή τον όσιον και Θεοφόρον πατρός ημών Αν¬ 

τωνίου τον μεγάλου, τον επονομαζόμενου Βροντηαίον, ήγουμενεύοντος τον 

πανοσίωτάτον και σοφωτάτον πατρός ημών Λαυρέντιον τον Μαρίνον2. Ό 

Μερκούριος ο^τος είναι ό πληροφορήσας ημάς διά του κώδ. 118 Δοχειαρίου 

τόν κατά τό επόμενον έτος 1618, Μαίου 5, θάνατον του Λαυρέντιου. 

Τον ’Ιανουάριον 1617 (πιογθ Υθηθ1ο=1618 νυν) ό ίεροδιάκονος Νικη¬ 

φόρος Βενετζας άντέγραψε Λειτουργικόν Τυπικόν έν τη μονή Βροντισίου 

«ήγεμονεύοντος» (=ήγουμενεύοντος) του Λαυρέντιου Μαρίνου3. Τούτο είναι 

νυν ό έν τή Βϊ1)1ίο11ΐθθ& Βοά1βΐαη& τής Όξφόρδης κώδιξ ΗοΙΙΠιβϊϊι 7. 

’Έργα του Λαυρέντιου έσώθησαν διά του άγιορειτικοΰ κωδικός 

Δοχειαρίου 2792/118, γραφέντος «διά χειρός Μερκούριού ευτελούς ιερομόνα¬ 

χου του Βενετζά, έτει ,αχιδ'» (1614), ζώντος του Μαρίνου4. Είναι δέ ταΰτα: 

1(6): Του πανοσιωτάτου καί λογιωτάτου Λαυρέντιου πρωτοσυγκέλλου 

καί ηγουμένου του Μαρίνου, Περί του άγιου βαπτίσματος. 

2(7): Κατά τών λεγόντων κρείττονα τόν γάμον τής παρθενίας καί κατά 

τών αυτών ζητημάτων. Τώ πεπαιδευμένο) άνδρί Μάρκω τώ Μορεζήνω υίώ 

έν Χριστώ, Λαυρέντιος του Βροντισίου ταπεινός ηγούμενος ό Μαρίνος ευ¬ 

σέβειαν παρά Θεού))5. 

1. ’Αθαν. ΙΙαπαδοπούλου Κεραμέως, ΙΒΙ, 1891, σσ. (278-)279. 

2. Άνεδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό Έμμ. Δουλγεράκη, Κρητ. Χρονικά 12, 

1958, σ. 154. 

3. Πρβλ. Ν. Μ. Π αναγιω τάκη ν, ΕΕΒΣ 39-40, 1972-1973, έν σ. 652. 

4. Σπ. Λάμπρου, Κατάλογος..., Α’, σσ. 251-252. 
5. Έξ αύτοϋ καί τοϋ κώδ. ΙΙατριαρχ. Ίεροσολ. 192 δείκνυνται αί άγαθαί σχέσεις 

τοΰ Λ. Μαρίνου πρός τούς Ιερωμένους τοϋ Χάνδακας λογίους Μορεζήνους. 
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Έπιστολαί Κωνσταντίνου Λουκάρεως 
τφ Λαυρεντίίρ Μαρίνιο 

1) Τφ σσιωτάτω έν ίερομονάχοις καί σοφωτάτιρ άνδρί Κυρίω Λαυρεντίω 
τφ Μαρίνω, Κωνσταντίνος ό Λούκαρις εύ πράττειν. 

Ιηοΐρϊί: Τον σκυτέως γενετήν Ίφικράτης... 

ϋθδΐηΐί: ήματα πάντα. Ένετίηθεν Βοηδρομίώνος τετάρτη φθίνοντας 
,αφ^α (=28 Αύγουστου 1591). 

Εκ του κωδικός ΜΠΤ 240 (463) φ. 6Γ'ν, άρ. 19, έξέδωκεν όβ.Εβ- 

§ γ 3 η ά, ΒΗ XVII 8. IV, 1896, σσ. 207-208, άρ. 30. (Βλ. καί Έ μ μ. 

Δουλγεράκην, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σσ. 133-134). 

2) Λαυρεντίϊρ τω Μαρίνω τφ έν Κρήτη ίερομονάχ<ρ, καθηγουμένω τής 
μονής του 'Αγίου Αντωνίου του Βρο(ν)τισίου. 

Ιηοΐρί: Λύπης ήν έμπλεως ή σύντομος των σών συμφορών αγγελία. * Εν 

Αίγύπτφ (=Καΐρω) ,αχια', Θαργηλιώνος αΏ ίσταμένον (1η Απριλίου 1611). 

Έκ του κωδικός ΜΠΤ 240(463) έξέδωκεν 6 αυτός Κ 6 £ γ 3 η (I, Ινθ’ άνωτ., 

σσ. 265-266, ύπ’ άριθ. 89. 

Έπιστολαί Μελετίου Πηγά πατριάρχου Αλεξάνδρειάς 

(καί) προς Λαυρέντιον Μαρίνον 

1) Ααυρεντίίρ ίερομονάχω καί ήγουμένω τφ Μαρίν£ρ. 

Ιηοΐρϊί : Πολλά σοι καί τη τίμια αδελφή... 

Οβδίηίί: καί τρόπαιον ήμϊν των ' Ηρακλείων στηλών λαμπράτερον άνα~ 

στήσεις. ’Εν Κωνσταντινουπόλει ,αφ^γ' δ' Μαΐου (4 Μαίου 1593). 

(Έξεδόθη ύπο Ί. Σ α κ ε λ λ ί ω ν ο ς, ΔΙΕΕ 1, 1883, σ. 57, άρ. ιζ\ 

Μεθοδίου Άξώμης, Έπιστολαί Μ. Πηγά, 1976, σ. 76, άρ. λζ;. 

Άνάλυσις ύπο Έ μ μ. Δ ο υ λ γ ε ρ ά κ η, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σσ. 

136-137). 

2) Λαυρεντίίρ ίερομονάχ<ρ 
Ιηοΐρϊί: Ευλογίαν την εμήν αδελφήν, θανατηφόρα) περιπεσονσαν νόοφ... 

ΟθθίηίΙ: καί γερών άθανάτων άνάπλεως. Μαιμακτηριώνος ζ' ίσταμένον 

,ζργ' κοσμογενίας ( = 6 Σεπτεμβρίου 1594). 

(Έξεδόθη ύπο Ίω. Σακελλίωνος, ΔΙΕΕ 1, 1883, σ. 58, άρ. ιη\ 

Ν ι ν ο λ ά κ η, 'Η προς τούς Κρήτας..., 1908, σ. 39, άρ. 11. Μεθοδίου 
Άξώμης, Έπιστολαί Μ. Πηγά, 1976, σ. 99, άρ. οε\ Άνάλυσις ύπύ Έ μ μ. 

Δουλγεράκη, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σσ. 137-138). 

3) 'Ιππολύτ<ρ τφ π. πρώην Χίου σύν τοΐς πανοσιωτάτοις ήγουμένοίς 

... Λαυρεντίω Βροντησίου... 

Ιηοΐρϊί: Γνωστή μοι καί πρώην πολλαχόθεν... 
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ΒθδίηϊΙ: Πατριάρχων 3Αλεξάνδρειάς καί πάντων των άγιων, αμήν, κα! 

Σεπτεμβρίου ,ζρδ', ,αφ^ε'. 3Εν 3Αλεξανδρεία (21 Σεπτ. 1595). 

(Έξεδόθη ύπύ Σακελλίωνος, ΔΙΕΕ 1, 1883, σσ. 59-60, άρ. 

ιθ'. Ά γ. Ν ι ν ο λ ά κ η, Ή προς τούς Κρήτας..., 1908, σσ. 41-43, άρ. 14. 

Μεθοδίου ’Α ξ ώ μ η ς, Έπιστολαί Μ. Πηγά, 1976, σσ. 123-124, άρ. 

^Θ'. Άνάλυσις ύπο Έ μ μ. Δουλγεράκη, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σσ. 

129-130). 

4) Λαυρεντίω τω πανοσιωτάτω καθηγουμένω του Μεγάλου Αντωνίου 

του Βροντησίου. 

ΙηοίρϊΙ: ’Εχάρην εΐ καί μή πάνυ άλύπως... 

ϋβδΐπϊΐ: 'Ο Κύριος μεθ3 υμών. 3Εν 3Αλεξανδρεία (εν ετει κοσμοσωτη- 

ρίφ 1595) ,ζρδ'* 

(Έξεδόθη ύπο Ί ω. Σακελλίωνος, ΔΙΕΕ 1, 1883, σσ. 60-61, 

άρ. κ'. Ά γ. Ν ι ν ο λ ά κ η, 'Η προς τούς Κρήτας..., 1908, σσ. 43-44, άρ. 

15. Μεθοδίου Ά ξ ώ μ η ς, Έπιστολαί Μ. Πηγά, 1976, σσ. 124-125, 

άρ. ρ/. * Ανάλυσή ύπο Έ μ μ. Δ ο υ λ γ ε ρ ά κ η, Κρητ. Χρον. 12, 1958, 

σσ. 139-140). 

5) Λαυρεντίω Τερομονάχ<ρ. 

ΙποίρΗ: Γράφειν σοι τυχόν περιττόν περί τής μακαρίας Ευγενίας... 

ϋβδίηΐΐ: Ευωδία την άντάμειψιν προσδόκα. 3Εν 3Αλεξανδρεία (1595). 

(Έξεδόθη ύπο ’Ιω. Σακελλίωνος, ΔΙΕΕ 1, 1883, σσ. 62-63, 

άρ. κβ', Άγ. Ν ιν ο λ ά κ η, 'Η προς τούς Κρήτας..., 1908, σ. 45, άρ. 17. 

Μεθοδίου Άξώμης, Έπιστολαί Μ. Πήγα, 1976, σ. 126, άρ. ρβ'. \Ανά- 

λυσις ύπο Έμμ. Δουλγεράκη, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σσ. 140-141). 

Έπιστολαί Διονυσίου Κατηλιανοΰ προς Λαυρέντιον Μαρίνον 

1) Του αυτού (Δ. Κ.) Λαυρεντίφ τω Μαρίνω. 

Ιηοΐρΐΐ: 3Αφ3 ής άπεδήμησας... 'Ενετίηθεν... 

(Μεταξύ 16ης Φεβρ. 1589 καί 1590. Βλ. Δουλγεράκην, Κρητ. 

Χρον. 12, 1958, σσ. 128-129. Ιο. Ε & ιπ ί υ 8, Οβίΐοί&θ ΕπιΟίΙο Γιαπί [IX], 

σσ. 72-73, άρ. 40). 

2) Τού αυτού (Δ.Κ.) τφ αύτω (Ααυρεντίψ Μαρίνω). 

ΙηοΐρΐΙ: Ον μόνον τούς παρόντας των φίλων... * Εξ 'Ενετιών ,αφ^α 
(=1591). 

(Ιο. Ε & Γη ΐ ια 8, ενθ* άνωτ., σ. 73, άρ. 41. Δουλγεράκης, ενθ’ 

άνωτ., σ. 129. 'Ο Ε β £ γ & η (1 άπέδωκε κακώς την προηγουμένην καί τήν 

εν λόγ<ρ επιστολήν εις τον Ααυρέντιον Εύστράτιον). 

3) (Τού αυτού) Τω λογιωτάτιρ Λαυρεντίω τω Μαρίνω καί οίκονόμοις* 

ΙηοΐρΐΙ: "Οτι μεν οϋπω κόρον ελαβον... 
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(Περί το τέλος 1592. Βλ. Δ ο υ λ γ ε ρ ά κ η ν, Κρητ. Χρον. 12, 1958, 

σσ. 130-131. Ιο. Β & πι ΐ υ 8, ένθ’ άνωτ., σσ. 76-77, άρ. 45). 

4) Τω πανοσιωτάτω καί λογιωτάτφ καθηγούμενη του οσίου πατρός 

ημών Αντωνίου του Βροντισίου κυρίιμ Λαυρεντίω τφ Μαρίνιμ, άδελφφ άγα- 

πητφ και περιποθήτιμ της ημών ταπεινότητας, χάριν έλεος ειρήνην παρά του 

Κυρίου Θεού καί Σωτηρος ημών Ίησοΰ Χρίστου (Διονύσιος επίσκοπος Κυ¬ 

θήρων). 

Ιηοΐρίί: Ου δίκαιον δεΐν ημάς κέκριται... 
(Ένετίηθεν μετά τό 1602. I ο. Β & πα ΐ ιι 8, ένθ’ άνωτ. [XV], σσ. 

156 - 157. Βλ. Έ μ μ. Δουλγεράκην, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σσ. 

131-132). 

'ΙΊ αλληλογραφία Μαξίμου Μαργουν ίου - Λαυρέντιου Μαρίνου 

1) Τω όσιωτάτψ εν ίερομονάχοις καί έν Χριστώ άγαπητώ άδελφφ κυ- 

ρίω Λαυρεντίω τω Μαρίνω, Μάξιμος 6 Μαργούνιος ταπεινός επίσκοπος Κυ¬ 

θήρων, Πνεύματος αγίου έπίδοσίν εις έργα σωτηριώδη. 

Ιηοΐρίί: Πολυειδής μεν τω οντι καί πολύτροπος... 

ΟβδΐηΐΙ: ’Έρρωσο. 3Εκ τής σεβάσμιας μονής τής Παντουργέτιδος αη 
Ισταμένον Σεπτεμβρίου κατά τό ,αφπζον £τος τής ένσάρκον οικονομίας (— 1 

Σεπτεμβρίου 1587). 

(Ανέκδοτος, Κώδιξ ΜΠΤ 240 (463), φ. 27Γ'ν, άρ. 88. Έξεδόθη υπό 

Κωνστ. Κούρκουλα, ((Εκκλησιαστικόν Βήμα» XXIV, Όκτ. 1957, 

σσ. 7-8. Έκδίδεται περαιτέρω, σσ. 16-18). 

2) Τω όσιωτάτω Λαυρεντίω Μάξιμος 6 Μαργούνιος εύ πράττειν. 

ΙηοϊρΐΙ: Αϋθις δ* αρα τών γε παρ’ ημών... 
ϋθδΐηίΐ: 'Ενετίηθεν, Έλαφηβολιώνος έκτη ισταμένον κατά τό ,αφ^ον 

έτος τό σωτήριον ( = 6 Φεβρουάριου 1590). 

(Έξεδόθη εκ κωδικός Άρετσοΰς υπό Ματθαίου Παρανίκα, Σαβ- 

βατιαία Έπιθεώρησις Λ', έν Κωνσταντινουπόλει 1878, σ. 315«β, είτα εξ 

άλλων κοιδίκων ύπό II. Έ ν ε π ε κ ί δ ο υ, ϋβΓ ΒπθΠνβοΙιββΙ..., σ. 285, 

άρ. 48. Καί παρά Έ μ μ. Δουλγεράκη, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σσ. 

146- 147). 

3) Λαυρεντίω τω Μαρίνϊρ όσιωτάτιμ έν ίερομονάχοις, Μάξιμος εύ 
πράττειν. 

Ιηοΐρίί: δε ιερός Λαυρέντιος τά ήμέτερα παιδικά... 

ΠβδΐηΐΙ: 'Ενετίηθεν, Μεταγειτνιώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό ,αψ^α01· 

έτος τό σωτήριον (=27 Ιουλίου 1591). 

(Έξεδόθη ύπό Έ μ μ. Δουλγεράκη, Κρητ. Χρον. 12, 1958, 

147- 149. Ένεπεκίδης, σσ. 286-287, άρ. 49). 
σσ. 
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4) Τώ όσιωτάτω Λαυρεντίω τώ Μαρίνω, Μάξιμος... 

ΙηοίρίΙ: Μικρόν τό δώρον... 

Οβδίηϊΐ: 'Ενετίηθεν, Βοηδρομιώνος έκτη επί δέκατη, κατά τό ,αφ^αρν 

έτος τό σωτήριον (=16 Αύγουστου 1591). 

(Έξεδόθη ύπο Έμμ. Δουλγεράκη, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σσ. 

149-151. Ένεπεκίδης, σ. 287, άρ. 50). 

5) Λαυρεντίω τώ Μαρίνφ όσιωτάτω έν ίερομονάχοις Μάξιμος εύ πράτ¬ 

τε ιν. 

ΙηοίρΐΙ: Έμοί τράπεζα ον πολυτελείας όψων... 

Ββδίηίΐ: 'Ενετίηθεν Μαιμακτηριώνος δεύτερα φθίνοντος κατά τό 

έτος τό σωτήριον (=28 Σεπτεμβρίου 1591). 

(Έξεδόθη υπό Έμμ. Δουλγεράκη, Κρητ. Χρον. 12, 1958, σ. 

152. Ένεπεκίδης, σ. 288, άρ, 51). 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΤ ΘΕΙΟΤ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ 

(Κώδιξ Μετ. Παν. Τάφου 240 (463), φ. 27Γ'ν, άρ. 88) 

Τφ όσιωτάτω έν ιερό μονάχο ις καί έν Χριατφ, άγαπητφ άδελφφ 

κνρίω Ααυρεντίφ τφ Μαρίνω, Μάξιμος ό Μαργούνιος ταπεινός έπέ- 
ακοπος Κυθήρων Πνεύματος άγιον έπέδοαιν εις έ'ργα αωτηριώδη. 

Πολυειδής μέν τώ δντι και πολύτροπος και Δηλίου, τό τον λόγον, <5εο- 

5 μένη κολνμβητον> ώ φίλτατέ μοι πάντων Λαυρέντιε, ή των έν κοινώ γιγνο- 

μένων λόγων έξεύρεσις, ίσα ταϊς ξνμβαινονσαις των λόγων ποικίλαις τε και 

διαφόροις ϋλαις και ύποθέσεσι καί αυτή πολνπλασιαζομένη καί επινοούμενη, 

καί ουδέ των τυχόντος αντη καί φορά τινι άλογίστω προς τό διδάσκειν τά 

τον Πνεύματος χωρίς Πνεύματος όρμωμένων, άλλα των πάνν τά θεία εξησκη- 

10 μενών καί των έν Πνεύματι τά τον Πνεύματος λαλειν πάλαι προελομένων' 

εξ ών δ5 ούν ημείς επί τον παρόντος οϊοί τέ έαμεν νπ οψιν ώσπερ σοϊ θέσθαι 

τά κατά την νπόθεσιν πειρασόμεθα. Καί γάρ καί τάξις ονκ στακτός τις 

τω μέλλοντι λέγειν έπιτηρητέα, καί τό διά τον λέγειν των προς οϋς λέγει εν- 

εικτόν τε καί επαγωγόν καί μάλα σκεπτέον, διά τε τον προφανούς τής των 

15 ηθών χρηστότητας καί τής δι έργων έν τοΐς κατ αυτόν ών λέγει άποδείξεως 

Ρπιηυτη οάϊίΒΙ Ο ο η 5 I. Κ υ γ « 1 3 3 ΐη «Εκκλησιαστικήν Βήμα» XXIV, 
ΟοΙ. 1957, ρρ. 7-8, β Γηβιηα&ΟΓ. ρΓοίβδδοπδ Ο. Μαήά&ΐιίδ ΑίΕβηίδ, ρΛδδΐιη ϊΙΙβ^ΐΠΐΙίδΐ 
ναού 3 ϊηόίοαηδ. 

4-5 δεόμενης βίϋΙοΓ 12 ρτο Καί γάρ ί11β£. β<Βΐοτ 13-14 εΰεικτον τόν τε 
βάίίοι* 15-16 καθ’ αύτόν ...παρίημι τόν θάίίοΓ 

4 - 2-1983 
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προσεπικτώμενον. Παρίημι τό των εκ τής Γραφής έκατέρας μαρτυριών φιλε- 

πιατήμόν τε καί ενμνημόνευτον, τό τε επιμελές και εύσύνετον, Ελεγκτικόν τε 
και νουθετικόν, τάς από των φαύλων εν γε τώ λέγειν άποτροπάς, έπειδάν εις 
τοϋθ’ ή χρεία καλή, τάς προς τά αγαθά προτροπάς, και τούτων εκάτερον διά 
παραδειγμάτων των έξωθεν τής ήμετέρας αυλής, των τής ένδον καί ίερας, 
καθ’ ημάς, φιλοσοφίας, διά τύπων ούκ άπαδόντων τον προκειμένου, καί τής 
ής ό λέγων προβάλλεται ύποθέσεως' δι’ έκφωνήσεως έφ’ οϊς προσήκεν, είτε 

δεδιττουαών τους έν τισιν ίσως προσκεκρουκότας, είτ’ άλλους έπαιρουσών 
έφ’ οϊς φθάνουσιν άλλοι κατωρθωκότες, έφ’ ω καί άλλους προς τά τοίαντα 

παροτρϋναι δύνασθαι. Ον λέγω τά κοινά προς πάντας παραγγέλματα, τάς έν 

μέρει έν έκάστω έκάστης ιδέας Επιτηδευμάτων επιπλήξεις καί προς τό κρεϊττον 
έπαναδρομάς, ών απάντων τήν τε πείραν καί μελέτην διηνεκή εις τάκριβές 

έξησκήσθαι τον άλλοις είσηγεϊσθαι τά καλά προθνμούμενον καί πάντη έπά- 

ναγκες, ώς άν πρός τε τό αύτω τε καί τοϊς άλλοις σωτηριώδες ό λόγος έξυ- 

φαίνοιτο, αλλά μή, έφ’ όντως νψηλώ τω πράγματι, μακράν παρά τοϊς πολλοϊς 

όφλισκάνοι τον γέλωτα. 

Πρός τούτοις καί τούτο διακριβώσεταΐ' τίσι βακτηρίαν προσακτέον, 

τίνας θελκτέον τή σύριγγι, πώς πολεμητέον αντοϊζ τοϊς λνκοις, έπειδάν δέη, 

καί πώς τοϊς ποιμέσι προοακτέον, επί νομάς σωτηριώδεις έπάγονσιν, συνελόν- 

τα δ’ είπεϊν, τοντ’ έσται αύτω πρός βπερ μάλιστα μελέτη μα άποβ λέγεται, 

πώς τό ασθενές ένισχύσει, τό πεπτωκός άνεγερεϊ, τό πλανώμενον επιστρέφει, 

τό απολωλός έκζητήσεται καί φυλάξει τό ισχυρόν, ώς άν αντφ ό όρθός τής 

ποιμαντικής λόγος κατορθωθείη, καί μή μοχθηρός γένηται ποιμήν τό γάλα 

κατεσθίων, κατά τον Ιεζεκιήλ, καί τά έρια περιβαλλόμενος, τά δε παχύτερα 

κατασφά ττων καί τ άλλα θηρίοις τε καί κρημνό ϊς τό γ’ έπ’ αύτω παραδ ιδούς 

καί εαυτόν ποιμαίνων, ού τά πρόβατα. 

3Αλλά τούτοις μέν άν, γενικώτερον εϊπειν, δ τφ οντι Επιστήμων έν γε 

τοϊς περί Θεού λόγοις χαρακτηρίζοιτο’ φυλάξει δ’ ούχ ήττον καί τό εϋκοσμον 
καί άσύγχντον έν τή διδαχή, προοιμιαζόμένος μέν παγκάλως, προσηνείς δέ 

καί εϋνους αύτω καί εύηκόονς, τό γε εις αυτόν ήκον, τους άκροατάς καθιστών 
έκ τοΰ επαγγέλματος, καί εις τινα ενξύνετα μέρη τήν εαυτόν διδαχήν διαιρών, 
χρώμενος δέ έν τή τον λόγου κατάρξει τνπφ τινί τής Παλαιάς Γραφής, εϊτα 

τούτον καλώς έφαρμόττων τω προκειμένφ, εΐτ’ ευαγγελικόν είτε καί άπο στ οπ¬ 
λικόν τοντ’ εϊη ρητόν. Μετά ταντα μεταβήσεται μέν οϋτω ξνμβάν ποτέ είτε 
εις Ιστορίαν τινά, είτε καί είς έτερόν τι τή τού λόγον υποκείμενη νλη προσήκον, 

18 τούς άπά 6<)ΐΙθΓ 19 τ’ αγαθά θ<1ϊΙογ 20 τοίς τής ένδον βάίΙΟΓ 22 έκφωνήσεων 
θάϋοΓ 25 παροτρύνας βάϊΙΟΓ 25 Επαγγέλματα βάϊΐοτ 27 τό άκριβές βάϋοΓ 33 θελ- 

γητέον β<ϋ1θΓ 34 ένάγονσι β<!ίΙθΓ 40 τ’ &λλα βάϋΟΓ 39-41 Εζβοΐήβΐ 34, 2-3 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 2 
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έπανακάμψει δ’ αΰθις εύκαίρως προς την προκειμένην υπόθεση·, και είτε ά- 

ναγωγικώτερον είχε άλληγορικώτερον, μάλιστα δέ τροπολογικώτερον χρήσε- 

ται τφ σπονδάσματι. Προς δέ τφ τελεί τον πρώτον μέρους ές τό γε σνντομώ- 

τερον τά προειρημένα έπαίαλήψεται καί τέλος τοντφί λοιπόν έπιθήσει, παρα- 

καλών καί ανθις προς τώ τελεί ενηκόους έλέσθαι των ρηθησομένων εν συν- 

τόμω γενέσθαι τούς άκροατάς. 

Τφ αύτφ δ3 αϋθις κανόνι χρήσεται καν τη ύπαρχή του δευτέρου μέρους, 

είτε τνπω τινί τής Παλαιάς είτε καί μαρτυρία τινί τής Γραφής προκατασκευ- 

άζων τα ρηθηαόμενα. Χρήσεται δ’ ωσαύτως καί κλίμαξιν έν τή προχωρήσει 

του λόγον, μεταξύ τον λόγου ταύτας παρεντιβείς, καί άλλοις τοιοντοις σχή- 

μασι ρητορικοϊς εις τό εύπρεπέστερον τον λόγον κατακαλλύνων. ”Επειτα πά¬ 

λιν τφ> τροπολογικωτέρφ τής έξηγήσεως προσμένει καί άλλοθεν τά προς τό 

προκείμενον τείνοντα φιλοκάλως, ή μάλλον είπεϊν φιλοψνχως, έρανιζόμενος, 

προς τό των άκροωμένων ψυχωφελές μάλιστα άποβλέπων καί οντω τά τον 

λόγον σνμπληρών. 

Τοσαϋτά σοι παρ’ ημών, ώ φιλότης, υπέρ ον παρ’ ημών εξαιτήσαι προ- 

είλον, κατά γε την ήμετέραν δνναμιν, άπερ προς σέ αύτοσχεδίως εγχαράξαι 

έγνώκαμεν, ονχ ώς των τοιούτων την επιστήμην έπαγγελλόμενοι, άπαγε, 

άλλ3 ϊνα μή καθήκοντος φιλικόν λιποτάκται τινές λογισθείημεν, άλλως τε και 

των προς ταϋτα υλών, τό γε νυν έχον, υστερούμενοι. Αυτός δέ δίκαιος άν εϊης, 

όποϊά γ* άν ταντ εϊη> άτε δή εξ εύνουστάτης σοι προϊόντα καρδίας, φιλοφρό- 

νως άποδέξασθαί. *Ερρωσο. 

3Εκ τής σεβάσμιας μονής τής Κυρίας τής Παντονργέτιδος 

α ισταμένον Σεπτεμβρίου, κατά τό ,αφπζ' έτος τής ένσάρκον οικονομίας. 

57 καν τή νΐΐ^ΧΪΙ βάΐΐοτ 
67 εγχαράξεις θάϋοΓ 
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Β' 

Λεοντίου Εύστρατίου Κυπρίου ή πρός τόν 
Λαυρέντιον Μαρίνον επιστολή Περί Παραδείσου 

(Ευχαρίστως) θ’ άνελάμβανον όχι μόνον διά λόγων άλλα καί δι’ όπλων 

αγώνα, διά νά υπερασπίσω μέ δύναμιν τον Λαυρέντιον, άφοΰ έφθασε μέχρις 

έμοΰ ή εϊδησις ότι ό πολύς Μελέτιος (Βλαστός) ήλθεν εις διαμάχην πρός σέ, 

άνήρ — ώς λέγουν — παντογνώστης, άναιρών οσα έγραψες σύμφωνα πρός την 

ορθόδοξον διδασκαλίαν, διά νά έξηγήσης τά περί Παραδείσου. Διό, μολονότι 

δέν εΐχον προηγουμένως κατ’ αύτοΰ (του Μελετίου) άφορμήν, θ’ άναιρέσω, 

έξελέγχων τόν άνθρωπον ώς άμούσως καί άφιλοσόφως όρμήσαντα πρός άνα- 

σκευήν του λόγου σου. 

Καί πρώτον μέν δέν έπετρέπετο εις φιλόσοφον άφ’ υψηλού νά προβή εις 

λοιδορίας κατά σου τού μή λοιδορήσαντος, κάτι πού ιδιάζει εις αμαθή μεθυσμέ¬ 

να γραΐδια. Πράγμα πού καί ό "Ομηρος κατεδίκασεν, είσάγων είς τό έπος 

(Α 194 έξ.) την Άθηνάν σωφρονίζουσαν τόν θυμωμένον Άχιλλέα, διά νά παύ¬ 

ση ούτος νά ύβρίζη τόν Άγαμέμνονα, καί έπιλαβομένην άπό τής ξανθής 
κόμης του τόν υιόν τού Πηλέως’ μολονότι ό Άχιλλεύς εύλόγως έφέρετο ού¬ 

τως, θά ήδύνατό τις νά εΐπη, άφοΰ προηγουμένως ύβρίσθη (διά τής αρπαγής 
τής Χρυσηίδος). ' Υβρίζεται λοιπόν τις άπό άλλον ή άφοΰ ύπ’ εκείνου κακολο- 

, ή ό ίδιος άρχίζων νά ύβρίζη. Εις την περίπτωσίν μας παρωξύνθη ό Ά- 

χιλλεύς, διότι ό Αγαμέμνων τού άφήρεσε την Χρυσηίδα. Επειδή δε ή ύβρις 
είναι καθ’ έαυτήν άταίριαστη εις φιλοσόφους καί μορφωμένους, ό Άχιλλεύς 

— έπιθυμών νά εΐναι προσφιλής εις τήν Άθηνάν, εις πράγμα τό όποιον είναι 

ασυμβίβαστον πρός τήν ιδιότητα τού φιλοσόφου — έφάνη άνώτερος τής λοι¬ 

δορίας, παύων τού θυμού. Έάν λοιπόν κατ’ αύτόν τόν τρόπον, κατά τό έλατ- 

τον δηλαδή, ό Άχιλλεύς έκινδύνευσε νά περιπέση είς άφιλόσοφον συμπεριφοράν, 
εις περίπτωσίν καθ’ ήν θ’ άπήντα διά περισσοτέρων καί παραδόξων λόγων, 
μολονότι δεύτερος, είς τόν ύβρίσαντα αύτόν πρώτον (Άγαμέμνονα), πώς ό 
κατά τό μεΐζον, αύτός είς τόν όποιον δέν εϊχε δοθή προηγουμένως καμμία 
άφορμή ύβρεως, καί κατόπιν υβρίζει, δέν είναι άμουσος καί άφιλόσοφος; *Έ- 

πεται ότι ό καθείς πού ύβριζει (έστω καί τάχα δικαιολογημένος) είναι απλώς 
άφιλόσοφος. Εκείνος δέ πού άνοικείως (ώς ό Μελέτιος) φανερά ύβρίζει, καί 
δή αύτούς πού δέν τόν ύβρισαν προηγουμένως, δίς καί τρις καί τετράκις καί 
πεντάκις καί δεκάκις καί δωδεκάκις εϊναι άμουσος καί άφιλόσοφος I Ταΰτα 
λοιπόν ποιήσας ό πάνυ Μελέτιος είς βάρος τού Λαυρέντιου καί χωρίς ποτέ νά 
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έ'χη άδικηθή ύβρίσας αύτόν άνοικείως δίς καί τρις καί πολλάκις είναι άμου¬ 

σος καί άφιλόσοφος. 

Δεύτερον δέ ό Παράδεισος είναι ομώνυμος προς την λέξιν. Διότι 

υπάρχει μέν παράδεισος ό όποιος ουδέποτε ελαβεν άρχήν^ύπο στάσεως, νοού¬ 

μενος άκήρατος, νοερός καί άϋλος, του οποίου έ'λαβε γνώσιν ό Παύλος (Β' 

Κορινθ. ιβ', 2-4), του οποίου κεφαλή είναι ό ένανθρωπήσας Ιησούς καί προς 

δν άποβλέποντες ώς προς κέντρον σπεύδουν οί μελετηταί. 'Τπάρχει δέ καί 

δεύτερος παράδεισος, ό όποιος είχε δημιουργηθή διά τον Άδάμ, 

εάν δεν παρέβαινε την εντολήν, μετά δέ την παράβασιν τελείως άχρηστος 

υπήρξε διά τούς πρωτοπλάστους. Ποιος δέ ακριβώς ύπήρξεν αυτός ό παράδει¬ 

σος, εάν άκριβέστερον έξήταζέ τις, μικρότερος 6ά ήτο τού δΓ δν κατεσκευάσθη, 

διότι είχε προπαρασκευασθή χάριν τού Άδάμ, ό δέ Άδάμ ήτο αισθητός καί 

νοητός, ενώ ό παράδεισος μόνον αισθητός. Άλλ’ όμως ό Άδάμ διεφθάρη κατά 

την αΐσθησιν, επομένως καί ό παράδεισος, άλλ’ ό μέν Άδάμ πράγματι, ό δέ 

παράδεισος τότε μέν ώς προς την χρήσιν, ούδέποτε όμως κατά την φύσιν αύ- 

τοΰ. Θά άλλοιωθή δ’ όταν τά πάντα θά γίνουν κατά τον απόστολον ’Ιωάννην 

(Άποκάλ. κα', 5: καινά ποιώ τά πάντα, λέγοντα) καινά. Διότι εν ιή άναι- 

ρέσει τού αιτίου καί τά αίτιατά πάντως θά μεταβληθοΰν. 

(Τρίτον παράδεισον νομίζω ότι υπαινίσσονται τήν άνάγνωσιν των 

θείων Γραφών, κατά τον ιερόν Χρυσόστομον, εις τήν ομιλίαν τής τετάρτης 

Κυριακής τού Λουκά (Μ ϊ § η β, Ρ(ι 61,771-775), διότι εκεί λέγει: «Καθώς 

άλλος παράδεισος πλήρης άνθέων καί μυριστικός ή άνάγνωσις τών θείων 

Γραφών κλπ.)>. Εις δέ λόγον του τινά Εις τό Γενέθλιον τής Θεοτόκου, Σεπτεμ¬ 

βρίου 8 (Μΐ£ΐΐ6, Ρθ 59, 709-714) ό ίδιος 6 Χρυσόστομος αρχίζει έτσι: 

«Καθώς άλλος παράδεισος γεμάτος άνθη καί αρώματα ή άκρόασις τών θείων 

καί ευαγγελικών λόγων»). 'Τπάρχει δέ καί Τρίτος παράδεισος, καθώς ημείς 

κάπου έδιαβάσαμεν, ή Θεία Γραφή, ή οποία θεωρείται «έν όλη τε καί έκτος 

ύλης». 'Τλικώς μέν ώς γραφεΐσα εις μεμβράνας καί χαρτιά, έκτος δέ τής όλης 

διότι υπό τά υλικώς παριστάμενα γράμματα ή ψυχή εκλέγει τά σωστά λό¬ 

για, δηλαδή τάς θείας παραγγελίας καί διδασκαλίας τάς νοουμένας εις τά 

γράμματα εντυπώνεται. Άπό τον σύνδεσμον (τού σώματος) μετ’ αύτών διαλυ- 

θεΐσα, θά συντηρηθή εις τον αιώνα, έπειδή θά μαρτυροΰνται οί άγαθοί καρ¬ 

ποί οί προελθόντες έκ τής διδασκαλίας, ενώπιον καί τού Κριτοΰ Θεού καί κατά 

τον υπόλοιπον άπέρατον χρόνον (τον μέλλοντα νά έπακολουθήση τήν Δευτέ¬ 

ραν τού Κυρίου παρουσίαν καί τήν Κρίσιν ).*Όπως άκριβώς τότε λέγεται ότι 

καί οί υπέρ τής πίστεως μάρτυρες θά φέρουν φανερά τά τού Κυρίου στίγματα 

επί τής ιδίας των σαρκός. Αυτής δέ τής παραδείσου ζή μέν τώρα κατά τήν 

χρήσιν ή όλη, διά τής όλης τής παραδείσου τού Άδάμ, νοούμενη εξ άντιθέσεως, 

ή οποία τώρα είς ημάς είναι συνολικώς άχρηστος, καί ή όποια κάποτε μετά 
τής ήμετέρας φυσικής ύποστάσεως καί τής τού παντός θά καταστραφή. 
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Αί ψυχαί λοιπόν ιών δικαίων, ύπάρχουσαι άπλαΐ, είναι αδύνατον νά δι- 

αιτώνται μετά θάνατον είς τον σύνθετον αύτόν των Γραφών παράδεισον. 
Εις δέ τον υλικόν παράδεισον του Άδάμ, καί α ί σ θ η τ ό ν οντα, είναι 

άτοπον νά διάγουν αί άϋλοι ψυχαί. 'Υπολείπεται λοιπόν αί άϋλοι καί άθάνατοι 
ψυχαί των δικαίων νά διάγουν εξάπαντος είς άϋλον καί άθάνατον 
παράδεισον. Αυτός δ’ εύρίσκεται εις τον ούρανόν, τον όποιον ή οικονομία του 

Χρίστου έπρονόησε νά γίνη, καθώς καί ό Ιωάννης ό Δαμασκηνός είς τό πρώ¬ 

τον τροπάριον τής πρώτης ωδής του ιαμβικού κανόνος των Χριστουγέννων 

λέγει: (Χριστέ), έθελουσίως δέ τεχθείς εκ Κόρης, κατέστησας τόν ούρανόν, 
χάριν ήμών, οδόν βατήν («έκών δέ τεχθείς έκ Κόρης, τρίβον βατήν πόλον τί- 

θησιν ήμΐν»). 

Αφού λοιπόν αύτά έχουν έτσι, μολονότι δέν ήμην παρών κατά τήν έκ- 

φώνησιν τού λόγου σου, άλλ* ύποθέτω ότι συ ό ίδιος ό Λαυρέντιος περί ενός 

άπό αυτούς τούς τρεις παραδείσους (δηλαδή τόν αισθητόν του ’Αδάμ, τόν νοη¬ 

τόν τής Θείας Γραφής καί τόν ούράνιον τών δικαίων) θά έπραγματεύθης, τών 

οποίων ή ερμηνεία διαφέρει μέν τελείως, άλλά δέν είναι αντίθετος ή μία προς 

τήν άλλην. Λοιπόν αύτός δ Μελέτιος, πρός τήν ερμηνείαν τήν όποιαν σύ έδωκας 

άντιταχθείς, ή έπραξε τούτο άγνοών τά σημαινόμενα ύπό τόν όρον παράδεισος, 

ή μαχόμενος υπέρ τής αλήθειας, ή εναντίον τών ερμηνειών αύτών διδάσκων άλ¬ 

λον παράδεισον, ίσως αύτόν τόν θρυλούμενον μωαμεθανικόν! Είτε τό Ιν συμ¬ 

βαίνει όμως είτε τό άλλο, άποδεικνύουν τόν Μελέτιον άφ’ ενός άλαζόνα, εξ 

άλλου δέ στερούμενον πείρας. Άλλά ή άπειρία καί ή άλαζονία είναι άλλότριαι 

άπό τήν φιλοσοφίαν. Αύτός δέ είναι ό πάνυ Μελέτιος. Έάν όμως αύτός θέλη νά 

είναι συνεπής πρός τήν φιλοσοφίαν, ή νά παύση τάς λοιδορίας, ή μάλλον νά 
κάνη πρώτος τήν αρχήν νά ύβρίζη τούς άλλους, οι όποιοι ούδόλως τόν ήδίκη- 

σαν, ή νά παύση νά καλήται υφηγητής τής φιλοσοφίας καί μάλιστα τής 

υπερεχούσης (τουτέστι τής Θεολογίας). Έρρωσο. 
['ΐστερόγραφον Άπό τώρα καί είς τό εξής γράφε μου είς τήν Κύπρον, 

διότι — μέ τήν βοήθειαν τού Θεού — γρήγορα θά άποδημήσω καί είναι μεγάλη 
μου άτυχία νά μήν πιάση (τό πλοΐον έπί τού οποίου θά έπιβιβασθώ) τόν λι¬ 

μένα τού Χάνδακος (οπότε θά σέ συναντούσα είς τήν πόλιν αύτήν). 

Τόν καλόν καί άγαθόν μου φίλον, τόν αϊδεσιμώτατον ιερομόναχον Ναθα¬ 

ναήλ (Πολίτην) άσπάζομαι, καί έάν θέλετε, μετά τινα χρόνον ελάτε (άμφότε- 

ροι είς Κύπρον) πρός ημάς (καί έκείθεν θά μεταβώμεν) μαζί καί θά περιοδεύ- 

σωμεν τούς τόπους τής Αγίας Τερουσαλήμ. 
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Κώδιξ ΜΠΤ 240 (463), φφ. 9ν-10ν, άρ. 34. 

Τφ έλλογιμωτάζφ μοί καί έν Χριοτφ φίλφ άδελφφ κυρίφ Λανρεντίφ 
τφ Μαρίνω, Αεόντιος Ιερομόναχος Εύστράτιος ό Κύπριος 

εύ πράζτειν έπΐ τά ηρείττω. 

Ούκ αγώνα λόγων μόνον, ών ίσως ούχ υποβάλλομαι την ύπόσχεσιν, 

5 άλλα και όπλων δήπου, ών εξ άντιθέσεως της νποσχέσεως τάλλοτρίωμα, και 

ταντα μή προκαλούμενος ενστησαίμην άν υπέρ σου κατά των σών ανταγωνι¬ 

στών, Λαυρέντιε* τοσοϋτον εγώ θρασύς τον Μαρίνον άμύναι Λαυρέντιον. 

Και δή έκ διαμέτρου, λόγου κάμοϋ τά ώτα άκροβολήσαντος, ώς ό πάνυ Μελέ¬ 

τιος διεμαχέσθη σοι, όνήρ, ώς φασιν, ϊδμων παρεόνζων, μετεόντων, πρό τ 

10 έόντων, άνασκενάζων τάς παρά τής σής αιδεσιμότητος, εκκλησιαστικώς άμα 

και εύσεβώς, περί παραδείσου εξηγηθείσας προτάσεις, εύλογον μή χαυνον- 

μενος αφορμής περί τούτου πρότερον, τον άνθρωπον δίχως εξελέγχομεν, ά- 

μούσως τε καί άφιλοσόφως, προς τήν ανασκευήν του λόγου όρμήσαντα. Πρώ¬ 

τα μεν γάρ ούκ έξήν ή φιλοσοφώ λοιδορεϊν άφ3 ύψους τον μή λοιδορήσαντα' 

15 προς γραίδίων γάρ τούτο μεθυόντων, κούδέν υγιές είδότων. ου δή τήν άτοπί- 

αν εκ τον έλάττονος καί ο σοφός έξελήλεγξεν "Ομηρος τοϊς ποιήμασι τήν * Α¬ 

θήναν είσάγων τον 3Αχιλλέα σωφρονοϋσαν θνμούμενον, καί τής προς 3 Αγαμέ- 

μνονα λοιδορίας εισηγουμένην παύσασθαι, διό καί ξανθής φησι κόμης ύλε Πη- 

λείονα, καίπερ εύλόγως έπιχειρούντα, φαίη τις άν, ώς ύβρισθέντα πρότερον. 

20 Λοιδορεϊταί γοϋν τις έτέρω ή πρότερος αντός παρ εκείνου κακώς άκούσας, 

ή αυτός τότε τής λοιδορίας προκαταρξάμενος* έστιν ούν πρότερος εν δίκη 

προς λοιδορίαν παροξυνθεϊς ό Πηλέως υίός' ες τούτον γάρ 3Αγαμέμνων, τήν 

κόρην αφελών, νβρισεν. Έπεί 0έ λοιδορεϊν καθ3 αυτό άφιλόσοφον άμα καί ά- 

μουσον, ό δ3 3Αχιλλεύς 3Αθήνας προσφιλής είναι βουλόμένος, δτιερ άντιστρέ- 

25 φει προς τον φιλόσοφον, λοιδορίας φαίνεται κρείττων τον θυμόν παραιτού¬ 

μενος. Ει ούν τούτον τον τρόπον, κατά το έλαττον δηλαδή, εις άφιλόσοφον 3Α- 

χιλλενς περιέστηκε κίνδυνον, ει πλείοσί τε καί πικρότεροις επεσιν ήμείψατο 

δεύτερος τόν πρώτως νβρίσαντα, πώς ό κατά το μεϊζον, ό μηδεμίαν λέγω πρό¬ 

τερον αφορμήν εχων ύβρεως, είτα λοιδορεί, ούκ άμουσός τε καί άφιλόσοφος; 

30 Κατά λόγον άρα ορθόν, πας ό λοιδορών (ει καί τάχα εικότως) απλώς άφιλο- 

σοφος' ό δε άνοικείως λοιδορών άνέδην, καί μάλιστα τούς μή πρότερον λοι- 

δορήσαντας, δίς καί τρις καί τετράκις καί πεντάκις καί δεκάκις καί δωδεκά- 

κις άμουσος τε καί άφιλόσοφος. Τούτ3 άρα ποιήαας ο πάνυ Μελέτιος, τφ 

Λανρεντίφ μηδέν ήδικηκότι πρότερον άνοικείως λοιδορησάμενος, δίς καί τρις | 

Γ. 10Γ καί τετράκις καί πεντάκις καί δεκάκις καί δωδεκάκις, άμουσός τε καί άφι- 

36 λόσοφος. 

Δεύτερον δέ ό παράδεισος τήν φωνήν ομώνυμος. ’Έστι μεν γάρ παράδεισος 
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ος αρχήν μηδέποτε εϊληφεν ύποστάσεως, άκήρατος, νοερός και εκτός πόσης 
ύλης νοούμενος, ου και Παύλος μετέσχηκε τής έμφάσεως, οϋ κεφαλή τό τής 
ημών πρόσλημμα φνσεως, τό 3 Ιησού δηλαδή σώμα, προς δ άφορώντες ώς 
κέντρον δρομαίως άνατρέχονσιν οι σπονδάζοντες' έστι δε και παράδεισος δεύ¬ 

τερος, δς εις άπόλαυσιν τώ 3 Αδάμ, αν μή τήν εντολήν παραβαίη, κατεσκεύα- 

σται, τον δε παραβάντος, άχρηστος πάντη αύτώ κεχρημάτικεν όποιος δέ 

ποθ3 οντος ετνχεν ών, ει τις περιεργάσοιτο άκριβέστερον, πάντως έλάττων ήν 
τον ού ενεκα’ τον 3 Αδάμ γάρ προπαρεσκενασται ένεκα' αισθητός δέ και νοη¬ 

τός ό 3Αδάμ, εκείνος άρα αισθητός αν εϊη μόνος. Άλλα μήν ό Άδάμ κατά τό 

αισθητόν διέφθορε, και ό παράδεισος αρα’ άλλ’ ό μεν Άδάμ πράγματι, οϋτος 
δέ νϋν μέν κατά τήν χρήσιν, ποτέ δέ κατά τήν ψύσιν διαφθαρήσεται, ότε τά 

πάντα καινά κατά τον μέγαν απόστολον. Έν γάρ τή τον αιτίου παραστολή 
και τά αίτιατά πάντως μ&ταβληθήσεται. 

”Εστι δέ καί τρίτος παράδεισος, καθάπερ καί ημείς που άνέγνωμεν, ή 

θεία Γραφή, ήτις εν ύλη τε καί εκτός θεωρείται νλης’ εν ύλη μέν τοις βεμ- 

β(ρ)άνοις ή χάρταις, εκτός δέ τής νλης έν τή ψυχή" έκ γάρ των έν 

νλη κεχαραγμένων γραμμάτων τους ορθούς ή ψυχή λόγους άναματτομένη, 

τάς έν τοίς γράμμα σι δηλαδή νοουμέν ας θείας νποθήκας τε καί διδασκαλίας 

εν έαυτή τύποι, οΐ.ς καί τον συνδέσμου σννδιαλυθεϊσα συντηρήσεται εις αιώ¬ 

νας, ώς τους άγαθονς ταύτης καρπούς μαρτυρούσας ένώπιόν τε τον κρινοΰν- 

τος καί τον λοιπού εις όπέρατον’ καθάπερ δή καί τούς μάρτυρας τότε έν παρ¬ 

ρησία τά τον Κυρίου στίγματα έν τή εαυτών σαρκί φέρειν λέγεται. Ταύτης 

δέ τής παραδείσου ζή μέν άρτι κατά τήν χρήσιν ή ύλη τή τής τού 3Αδάμ παρα¬ 

δείσου ύλη, νοούμενη έξ άντιθέσεως, άχρήστω τανΰν ήμϊν νπαρχούση τό σύν¬ 

ολο ν ποτέ δέ τή ήμετέρα τε καί άμα τή τού παντός συμφθαρήσεται. 

Αί ονν των δικαίων ψυχαί, άπλαϊ ονσαι, έν τή συνθέτω ταύτη των Γρα¬ 

φών παραδείσιο μετά τήν λύσιν διαιτάσθαι αδύνατον. 3Εν δ3 αϋθις τή τού 3Α¬ 

δάμ υλική, είτ ονν αισθητή οϋση, τάς άύλους διάγειν άτοπον' λείπεται άρα 
τάς άύλους καί άθανάτονς των δικαίων ψνχάς έν τώ άνλω καί άθανάτφ παρα- 

δείσω διάγειν εξάπαντος■ ούτος δ3 εστίν έν ονρανω, δν ήμϊν ή τού Χριστού 

οικονομία προϋξένησε, καθάπερ καί Δαμασκηνός έν τφ τής πρώτης φδής πρώ- 

τω, τών ιαμβικών τών Χριστουγέννων τροπαρίω φησίν’ « 'Εκών δέ τεχθείς 
έκ Κόρης, τρίβον βατήν πόλον τίθησιν ήμϊν». 

51 ΐη Γη&Γ^ίηβ : Τρίτον παράδεισον οϊμαι αίνίττεσθαι τήν τών θείων γραφών άνάγνω- 

σιν, κατά τόν θειον Χρυσόστομον έν τή τής τέταρτης Κυριακής τοϋ Λουκά διδασκαλία* 

εκεί γάρ φησιν; ώσπερ παράδεισος άλλος πολνανθής και εύώδης ή τών θείων λογιών 
άνάγνιυσις, καί τά λοιπά* έν δέ τινι λόγω δν είς τό γενέθλιαν τής Θεοτόκου, Σεπτεμ¬ 

βρίου η', ό αύτός Χρυσόστομος όντως άρχεται' "Ώσπερ παράδεισος άλλος πολνανθής καί 

ευώδης ή τών θείων καί ευαγγελικών ρημάτων άκρόασις. 
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Τούτων μέν οϋτω έχόντων, β·τε καί μη παρείμην τώ λόγω, άλλ3 ύποτί- 

θημι, ώς αυτός σύ ό Λαυρέντιος περί ενός τουτωνί των τριών τον λόγον παρα¬ 

δείσων κατέβαλες, ών ή διδασκαλία εστι μέν πάντη διάφορος, άλλ3 ούκ έναντία’ 

ονκονν οϋτος προς τδ σόν άνθιστάμενος μέρος, ή ώς τά τον παραδείσου άγνοών 

75 σημαΐνόμενα τοντί πέπραχεν, ή τη αλήθεια προνπτον μαχόμένος, ή εναντίον 

τοντοις άντιδιδάσκων παράδεισον, αυτόν δέ τον τον Μωάμεθ θρνλλονμενον. 

'Εκάτερά γε μην των επιχειρημάτων τα μέρη, το μέν αλαζόνα, τό δέ άπειρον 

I. 10ν τόί> Μελέτιον άποδεικννονσιν. |*Απειρία δέ καί άλαζονία φιλοσοφίας άλλότρίον. 

καί, εί τούτο, καί τά έν φ ταϋτα κατηγόρηται υποκείμενον, εξ ανάγκης φι- 

80 λοσοφίας άλλότρίον" τούτο δ3 έστιν ό πάνν Μελέτιος. "Αν δ3 αυτός όμως αντι¬ 

ποιείται τής επί φιλοσοφία ύποσχέσεως, ή πανέσθω τον λοιδορείν, μάλλον 

δέ λοιδορίας κατάρχεσθαι κατά των μηδέν τούτον άδικησάντων, ή πανέσθω 

καλεΐσθαι φιλοσοφίας υφηγητής καί ταϋτα τής κρείττονος. ’Έρρωσο. 

'Εκατομβαιώνος γη ισταμένου ,αφ^ά Χρίστον. 'Ενετίηθεν εις Κρήτην. 

85 Έπίστελλε οϋν μοι τονντεϋθεν εις Κύπρον· συν θεφ γάρ ταχέως απο¬ 

δημήσω' ζημία δέ μοι μεγίστη ότι προς την πόλιν υμών ον καταίρομεν. 

Τον καλόν καί αγαθόν μοι φίλον, τον αιδεσιμότατον εν ίερομονάχοις κύ¬ 

ριον Ναθαναήλον άσπάζομαΐ’ καί εί βούλεσθε μετά καιρόν παραγένοισθε πρός 

ή μάς, καί τους άγιους καθισ τορήσωμεν τόπους τής αγίας ' Ιερουσαλήμ. 
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ΟΙ Έλληνες Πατέρες περί Παραδείσου 

(έπιλογή τινων κειμένων) 

ΟΙ περί Παραδείσου γράψαντες 

Οί περί παραδείσου γράψαντες άλλοι μέν έδέχθησαν κατά λέξιν τά έν 

τη βίβλω τής Γενέσεως ιστορούμενα, δτι δηλαδή 6 παράδεισος ήτο επίγειος 

τόπος, άνατολικώς τής Έδέμ ευρισκόμενος, τον όποιον έφύτευσεν ό δημιουρ¬ 

γός πρός διαμονήν έν αυτό του Άδάμ καί τής έκ τής πλευράς του Εύας. Έκ 

τούτου δέ του γηίνου παραδείσου λέγουν οτι έξώσθη ό Άδάμ διά τήν παρά- 

βασιν τής Έδέμ, γνωρίσας λόγιρ τής αμαρτίας τον πόνον, τάς λύπας καί τον 

θάνατον. Τό δ’ έφύτευσεν ήρμήνευσαν ούχί κυριολεκτικός, άλλ5 ότι διέταξε 

γενέσθαι τον επίγειον αυτόν κήπον. Οί δέ Ωριγένης, Μ. Βασίλειος καί Ίω. 

Χρυσόστομος ού μόνον θεωρούν ώς άφελή καί άνόητον τήν άντίληψιν οτι έφυ- 

τεύθη ό Παράδεισος παρά τού Θεού γεωργήσαντος, άλλα καί άντίθετον πρός 

τήν Γένεσιν τήν τοποθέτησιν τού παραδείσου τούτου τής έν γή Έδέμ εις τον 

ούρανόν. Καί έκ τού επιγείου τούτου παραδείσου τής Έδέμ θεωρούν πηγά¬ 

ζοντας τούς τέσσαρας ανατολικούς ποταμούς, έν οϊς ο Εύφράτης, ό Τίγρης καί 

ό Νείλος, όριοθετοΰντες τήν γήν. 

Άλλοι δέ ύπεστήριξαν 6τι ή Έδέμ αύτη δέν ήτο επίγειος τόπος αλλά 

μετάρσιος μεταξύ ούρανού καί γής, πάντως ύψηλότερον τής γής. Ανατολι¬ 

κός τούτου έφυτεύθη ό παράδεισος όπου έτέθησαν οί πρωτόπλαστοι, άπώλε- 

σαν δ* αυτόν ένεκα τής παρακοής. Μετά δέ τήν παρακοήν κατωκησαν έξω άλλ’ 

έναντι αυτού. Θέμα εΐναι άν ό παράδεισος των πρωτοπλάστων καί ό των δι¬ 

καίων είναι ό αύτός. 

Καί οί μέν τον έν λόγφ υπαρκτόν καί υλικόν παράδεισον θεωρούν ότι 
κατήργησεν ό Θεός, ώς άχρηστον πλέον μετά τήν των πρωτοπλάστων έξωσιν 

έξ αυτού ή καί έκλεισε, καί φύλακα μετά ρομφαίας έθηκεν είς τήν πύλην αυ¬ 

τού, ήνοιξε δέ τούτον διά νά εΐσέλθη ό εύγνώμων ληστής τής σταυρώσεως. 

Άλλοι δέ ουδέ δέχονται τό παράπαν ότι ύπήρξεν άρχήθεν υλικός παράδεισος 
ή ότι ό Θεός έφυτούργησεν ώς γεωργός τά έν αύτό δένδρα τής ζωής καί τής 

γνώσεως, σύμβολα ταΰτα πάντα θεωρουντες τής ψυχικής τού άνθρώπου κα- 

ταστάσεως, έως μέν ού δικαίως βιοτεύει έν είρήντ} ζών τή τού Θεού (τον ι¬ 

δία παράδεισον) έν αυτό διαιτώμενος, άφιστάμενος δέ τόν θείων έντολων καί 
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καθαυτόν φιλοσόφων έξερχόμενος τούτου. Τήν δέ του Θεοϋ ειρήνην, τον ου¬ 

ράνιον παράδεισον λέγουν ότι έφύλαξεν ό Θεός διά τούς δικαίους, αύτη δ’ εί¬ 

ναι καί ή βασιλεία τών ουρανών, ή προωρισμένη δι’ αυτούς. 

Τά δέ των ύπερβαλλόντων εις συμβολισμόν καί τους αγγέλους λέγοντας 

ουρανούς (πρώτον, δεύτερον, τρίτον) καί επομένως τήν μετ’ άγγέλων πολι¬ 

τείαν των δικαίων δήθεν παράδεισον υποστηρίζοντας, παρατρέχω. 

Πάντως ή λαϊκή υλική άντίληψις περί τόπου άναπαύσεως μεταθανά¬ 

τιου παραδείσου δεν είναι άσπαστη παρά τοΐς μεγάλοις θεολόγοις, τινές των 

οποίων καί συνεβίβασαν τον επίγειον παράδεισον των πρωτοπλάστων, υλι¬ 

κόν θεωροΰντες, πρός τον ούράνιον παράδεισον ολως νοητόν χώρον τών δε- 

δικαιωμένων. Άλλα πώς τό «μετ’ έμοΰ έση έν τώ παραδείσιρ» σήμερον συμ¬ 

βιβάζεται πρός υλικόν τινα παράδεισον ούδείς ήδυνήθη πειστικώς νά έρμη- 

νεύση, τού Χριστού πάντως κατελθόντος εις "^δου. 

Ούτω τών Πατέρων έξ αρχής διισταμένων, ή Εκκλησία ούδεμίαν δογμα¬ 

τικήν διάταξιν έθετο πρός γενικήν παραδοχήν. Καί τί μεν ήν ή βασιλεία τών 

ουρανίαν, ής ούκ έσται τέλος, ούδείς δύναται ν’ άμφισβητήση, μετά τήν Κρί- 

σιν τεθεΐσα έν τώ Συμβόλιρ τής Πίστεως. Περί δέ τής έν τφ παραδείσιο μα- 

καριότητος καί τής έρμηνείας αυτής (Φώτιος, Γ. Σχολάριος) ώς γνωστικής 

πληρώσεως τών δικαίων, άτενιζόντων τήν όντως Αλήθειαν, τό πρόσωπον 

τού Θεού, πολλή λογοτεχνική υπεισέρχεται διάθεσις ώραϊσμού τού άγνω¬ 

στου1. Τό δέ θέμα τής αμαρτίας τής εκ τής παρακοής τών πρωτοπλάστων, 

οίοσδήποτε καί αν ήτο ό καρπός ου άπηγορευμένου έγεύσαντο, καί εϊ τι ή πα- 

ράβασις έβάρυνε πλεΐον τής πράξεως, ερμηνεύματα καί θέσεις διάφοροι, συν¬ 

τείνουν εις τήν πτώσιν τού άνθρώπου καί τήν άναμενομένην, θεία έπιφανεία, 

ανάστασιν αυτού. Εί δέ δ παράδεισος έκεϊνος τής τρυφής υλικός ήτο, ή Έδέμ 

τις νοητική, ή αμαρτία έγέννησεν ηθικόν θάνατον καί ή έπιδιωχθεΐσα γνώσις 

δέν άπεμάκρυνε τήν πυρίνην ρομφαίαν δι’ ής έφυλάττετο ή πριν άθωότης καί 

ύπακοή εις τήν θείαν εντολήν Έδέμ. 

Πάντως παρατηρητέον ότι εάν ή Εκκλησία έδέχετο δογματικώς μόνον 

τήν συμβολικήν άποψιν, δ απλούς πιστός, δ φαντασθείς ύλικάς τάς τε κολά¬ 

ι. Κατά τόν Ιερόν Αύγουστΐνον (I 430): «Μετά θάνατον αΐ ψυχαΐ τών προωρισμέ- 

νων εις σωτηρίαν άπολαμβάνουν τήν θεωρίαν τοϋ Θεού, ή δποία είναι ή πραγμα¬ 

τική ευδαιμονία καί αντικαθιστά είς τόν άνθρωπον κάθε έπιθυμίαν. Αυτή ή κατάστασίς χα¬ 

ρακτηρίζεται ώς μακαρία θεωρία, καί δέν πραγματοποιείται έπί της γης, όπου δ 

άνθρωπος δύναται νά εϊναι μέτοχος μόνον τής κτιστής χάριτος. Ούδείς δύναται 

νά Ιδη τόν Θεόν έφ’ όσον ζή». Πρβλ. ΡβΙβΓ ϋ. 6 3 Γ γ 3 8, 81 ΑυβυδΙϊηβ βΐ 81 

3οΙιη€&58ί&η ίπ Ιιυιηωη. ΌβΒΐίηγ, Ιιυπι&η ννίΐΐ &ηά άίνΐηβ Ογειοθ, έν «Θεολογικόν Συμπό- 

σιον, Χαρίστήριον είς τόν καθηγητήν Παναγιώτήν Κ. Χρήστου», Θεσσαλονίκη 1967, 

σ. 256. 
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σεις των αδίκων καί τάς άπολαύσεις των δικαίων (έν περιρρύτοις χώροις και 
σκιαΐς) δεν θά ήδύνατο νά προχωρήση εις άσκησιν, άδιάφορος διά τδ γνωστι¬ 

κόν ζητούμενον, ως άμέτοχος τό πολύ βαθυτέρας τίνος μεταφυσικής αγωνίας, 
τουτέστιν τίς ή όντως άλήθεια καί 6 Θεός, ού τάς ιδιότητας επιγείους μόνον 
εμαθεν, άλλ’ ουδέποτε ήδύνατο νά νοήση τήν ουσίαν. Τούτο δ* άκριβώς έσκό- 

πευε καί ή του Χρίστου (Θεοΰ Λόγου) ένανθρώπησις, του οποίου 
τήν σταύρωσιν καί τήν άνάστασιν προσκυνοΰμεν καί έτησίως (έορταστικώς) 

άναπλάττομεν, τήν δέ άνθρωπίνην ύπόστασιν καί έξεικόνισιν 6 λαός 

του Κυρίου αισθάνεται έγγίζουσαν πλησιέστερον πρός αυτόν από οίονδήποτε 
νοητόν παράδεισον καί οίανδήποτε θεωρητικήν δικαίωσιν. 

’Άλλως τε καί αυτή των δικαίων ή έν τω παραδείσου άπόλανσις (κατά 
τόν ιερόν Φώτιον) ουδένα κόρον γεννώσα, καθώς τό διηνεκές αύτής προϋ¬ 

ποθέτει τό άτέρμον της ζητήσεως καί έπιθυμίας, δεν συμβιβάζεται πρός τήν 
αίωνίαν άνάπαυσιν (έν τόπου χλοερού, ένθα άπέδρα πάσα οδύνη λύπη ή στε¬ 

ναγμός, ών πλήρης ή έπίγειος ήμών ζωή), ήν άνάπαυσιν ο μέν πιστός έπιζη- 

τεΐ, ή δέ Εκκλησία, θανόντος αύτοΰ, εύχεται διά τόν κοιμηθέντα. 

I Θεόφιλος Αντιόχειας (Ί* μετά τό 180) 

Πρός Αύτόλυκον, βιβλίον Β' (Βιβλ. Έλλ. Πατ. 5, σσ. 37,26-38,15)· 

...μόνα ήν τά εν τη τρίτη ημέρα γεγεννημένα, φυτά καί σπέρματα καί 
χλόαι' τά δέ έν τω παραδείσιο έγεννήθη διαφόρω καλλονή καί ώραιό- 

τητι, οπού γε καί φυτεία ώνόμασται υπό Θεόν πεφντευμενή. Καί τά μέν λοι¬ 

πά φυτά δμοια καί ό κόσμος έσχηκεν, τά δέ δύο ξύλα, τό τής ζωής καί τό τής 

γ ν ώ σ ε ω ς, ονκ έσχηκεν έτέρα γή ή έν μόνιυ τω παρεδείσω. "Οτι δέ καί ό 
παράδεισος γ ή έ σ τ ιν καί επί γ ή ς πβφύτευται, ή Γραφή λέ¬ 

γει (Γεν. β', 8-9): «Καί έφύτενσεν ό Θεός παράδεισον έν 3Εδέμ κατά’Ανατο- 

λάς, καί εθετο εκεί τόν άνθρωπον... )>. Τό ονν έτι έκ τής γής καί κατά Άνατο- 

λάς σαφώς διδάσκει ημάς ή Θεία Γραφή τόν παράδεισον υπό τοϋτον τόν ου¬ 

ρανόν, ύφ3 ον καί Άνατολαί καί γή είσιν... Ποταμόν 6έ σεσήμακεν έκπορεύε- 

σθαι έξ 3Εδέμ ποτίζειν τόν παράδεισον, κάκειθεν διαχωρίζεσθαι εις τέσσαρας 
άρχάς, ών δύο... ποτίζουσιν τά ανατολικά μέρη..., οί δέ άλλοι δύο ποταμοί 

φανερώς γινώσκονται παρ3 ήμΐν οί καλούμει οι Τίγρης καί Ευφράτης' ούτοι γάρ 
γειτνιώσιν έως των ήμετέρων κλιμάτων... Με τέθηκε δέ αυτόν (80. τόν άνθρω¬ 

πον ) ό Θεός εκ τής γής, έξ ής έγεγόνει, εις τόν παράδεισον, όιδονς αντω αφορ¬ 

μήν προκοπής, βπως αύξάνων καί τέλειος γενόμένος, έτι δέ καί θεός άναδει- 

χθείς, ούτως καί εις τόν ουρανόν άναβή (μέσος γάρ ό άνθρωπος έγεγόνει, ούτε 
θνητός όλοσχερώς ούτε άθάνατος τό καθόλου, δεκτικός δέ εκατέρων' ούτως καί 
τ ό χ ω ρ ί ο ν οί παράδεισος, ώς πρός καλλονήν, μέσος του κό¬ 

σμου καί τον ουρανού γεγένηται)... 
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Π 'Ιππόλυτος επίσκοπος 'Ρώμης (Ί* 235) 

(Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων β, σ. 112). 

Τινές βούλονται λέγειν εΐζ τον ουρανόν είναι τον παράδεισον και μή είναι 
έκ της κτίσεως, οπότε τοίννν όρώνται οι ποταμοί υπό οφθαλμών εκπορευό¬ 

μενοι εξ αυτόν, έν οϊς καί σήμερον έστι πάντας ιστορεϊν τούς θέλοντας όράν, 
άρα λογιζέσθω πάς, δτι ο ύ κ εις τον ουρανόν, άλλ3 όντως εν τ ή 
κτίσει πεφύτευται. έστι δε τόπος 3Ανατολής καί χωρίον έκλογής. 

III Κ λ ή μ η ς Άλεξανδρεύς (ΐ οίΓοα 215) 

Β' Στρωματεύς XI (Βιβλιοθ. Ελλήνων Πατέρων 7, σ. 326). 

3Εξήλθεν δε Κάϊν άπό προσώπου τον Θεόν καί ώκησεν εν γή Ναίδ κα¬ 

τέναντι 3Εδέμ» (Γεν. δ', 16). 'Ερμηνεύεται δέ ή μέν Ναίδ σάλος, ή δέ 3Εδέμ 
τρυφή, Π ί στις δ έ καί γ ν ώ σ ι ς καί ειρήνη ή τρυφή, ής 
ό παρακούσας εκβάλλεται, ό δέ οίησίσοφος την αρχήν ουδέ έπαΐειν βούλεται 
τών Θείων εντολών, άλλ3 οΐον αντομαθής άφηνιάσας εις σάλον κνμαινόμ&νον 
έκών μεθίσταται, εις τά θνητά τε καί γεννητά καταβαίνων εκ τής τον άγεν- 
νήτου γ ν ώ σ ε ω ς, άλλοτε άλλο Ια δοξάζων... 

IV Ωριγένης (ΐ 254) 

Εις την Γένεσιν έκλογαί (Βιβλ. Έλλ. ΓΙατ. 15, σ. 129). 

1. «Και έφντενσεν ό Θεός παράδεισον έν 3Εδέμ κατά 3Ανατολάς και εθετο 
έκεϊ τον άνθρωπον, δν έπλασε.,.» (Γεν. β', 8). "Οταν άναγινώσκοντες άνα- 

βαίνωμεν από τών μύθων καί τής κατά τό γράμμα εκδοχής, ζητώ μεν τίνα τά 
ξύλα έστίν εκείνα, ά ο Θεός γεωργεϊ' λέγο μεν ότι ο ύ κ έ ν ι αισθη¬ 

τά ξύλα εν τ ω τ ό π ω... Έστι μέν ούν ερμηνεία τον 3Εδέμ κυρίως ήδύ. 

Ούκοΰν παραδεδώκασιν ΓΕβραίοι, ότι ο τόπος έν φ έφύτευσε τον παράδεισον 
ή τον κήπον Κύριος 6 Θβος 3Ε δ έ μ καλείται' καί φασιν αυτόν μέσον είναι 
τον κόσμου, ώς κόρην οφθαλμού (καί 6τι) ήν πριν τον κήπον γενέσθαί’ έν αΰ- 

τω γάρ καί ο κήπος έφντεύθη... 

2. «Και έθετο αυτόν έν τφ παραδείσω» (Γεν. β', 15). 01 άναγεννώμενοι 
διά τον θείου βαπτίσματος έν τώ παραδείσιο τίθενται, τουτέστιν έν 
τ ή Εκκλησία, έργάζεσθαι τά ένδον όντα έργα πνευματικά. 

3. Περί άρχών, αύτύθι 16, σσ. 340-341: Τις δ3 όντως ηλίθιος ώς οίηθή- 

ναι τρόπον ανθρώπου γεωργόν τον Θεόν πεφντευκέναι παράδεισον έν 3Εδέμ 
κατ 3Ανατολάς, καί ξνλον ζωής έν αντφ τιεποιηκέναι ορατόν καί αϊσθη- 

τ ό ν, ώστε διά τών σωματικών όδόντων γευσάμενον του καρπόν τό ζήν ανα¬ 

λαμβάνεις καί πάλιν καλόν καί πονηρού μετέχειν τινά παρά τό μεμασήσθαι 
τό άπό τ ουδέ τον ξύλου λαμβανόμενον;... άναγεγραμμένα μέν ώς γεγονότα, 

ον γεγενημένα δέ κατά την λέξιν; 
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V Ευσέβιος Εμέσης (οα. 300-359) 

(Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων, τ. 38). 

σ. 159,16-28: Οι μέν φασιν 3Εδέμ καλεϊσθαι τον τόπον έν ω εφν- 

τευθη ο παράδεισος, οι δε *Εδεμ τον παράδεισόν φασιν. Ζητείται δέ πότερον 
έφντενθη (προ ή μετά την πλάσιν του ανθρώπου. Καί ό μέν Σύρος, πρό, 
άλλοι δέ μετά ταϋτα λέγουσιν). 

σ. 161,25-28: Τώ γάρ ’Αδάμ ή παροίκησις άντί τιμωρίας έδόθη, ϊνα 
ορών τον παράδεισον άναμίμνήσκηται τής έκπτώσεως και τούς νίούς άσφα- 

λίζηται. Ούκοϋν ή τής φλόγινης ήομφαίας δρασις καί τό Χερουβίμ τότε έχρη- 
σίμενσαν έως έζη ό 3Αδάμ. 

VI Ακάκιος Καισαρείας (^ 366) 

(Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων, τ. 38). 

σ. 129,6-30 (Περί των 4 ποταμών ό λόγος: Γάγγου, Νείλου, Εύφρά- 

του, Τίγρητος). Ονκ οΐμαι δέ άμφιβάλλειν ώς και αισθητός υπήρξε 
παράδεισος τώ* τεσσάρων ποταμών αισθητών υπαρχόντων... Εί δέ οντος αι¬ 

σθητός,..., καί ο εκπορευόμενος έξ 3Εδέμ, δθεν άφωρίσθησαν... καί τά φυτά. 

Εί δέ καί ταϋτα, καί τό ξνλον άρα τής ζωής, καί τό ξνλον τον είδέναι γνω¬ 

στόν καλοϋ καί πονηρού...“Ωσπερ δέ θανάτου είσί τρόποι δυο, ό μέν ψυχής, 

ο δέ σώματος οϋτω καί ζωής ομοίως’ καί τάχα τό μέν νοητόν ξ ύ- 

λ ο ν τής ζωής τ ή ψ υ χή αθανασίαν παρέχει, τό δέ αισθη¬ 

τόν τώ σώμα τι. 

VII Μ έ γ α ς *Α θ α ν ά σ ι ο ς (ΐ 373) (;) Περί Παραδείσου 

1. Ηρός Άντίοχον άρχοντα (Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων, τ. 35, άμφι- 

βαλλόμενον). 

σ. 105,19-23. Αί δέ τών δικαίων ψνχαί, μετά τήν τον Χρίστον παρουσίαν, 

ώς έκ τον ληστοϋ τον έν τώ σταυρφ μανθάνομεν, ότι εν τώ παραδείσιο νπάρ- 

χουσιν. Ον γάρ διά μόνην τήν ψυχήν τον άγιον ληστοϋ Χριστός ό Θεός ημών 
ήνοιξε τον παράδεισον, άλλα καί διά πάσας λοιπόν τάς τών άγιων ψυχάς. 

σ. 114,10-24: Έρώτησις μζ': Ποϋ θέλομεν λέγειν ότι &στιν ό παράδει¬ 

σος; Οί μέν γάρ φασιν δτι εν Ιερουσαλήμ, οί δέ έν ο ν ρ αν ο ι ς. 
Άπόκρισις: Ουδέ εις τών δυο αληθής... έξ 3Ανατολών πάσης τής γης 

έστιν ό παράδεισος... 

σ. 114,25-32: Έρώτησις μη': Φθαρτόν μέν φαμεν τον παράδεισον ή 
Άφθαρτο ν; 

Άπόκρισις: Ούτε φθαρτόν αυτόν λέγομ&ν κατά τήν τών παρ3 ήμϊν φν- 
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των τε και καρπών σήψιν... ούτε μην πάντη άφθαρτον κατά την τον μέλλοντος 
αίώνος αφθαρσίαν και ον γινομένην παλαίωσιν... 

σ. 114,33-37 * Έρώτησις μθ': Πόσον χρόνον εν παραδείσφ έποίησεν ό 
’Αόάμ; 

Άπόκρίσις: 3Αμφιβαλλόμεν ον τοίς Πατράσιν... πρόβλημα. (’' Αλ¬ 

λοι λέγουσιν επί έξάμηνον ή πλείονα χρόνον, άλλοι μόνον επί εννέα ώρας, 

καί άλλοι ώρας), δσας ό Κύριος έν τω ξύλω τον σταυρόν πεποίηκεν, δπερ 
οϊμαι άληθέστερον είναι. 

σσ. 76,13 -77,18: Τον άγιον 3Αθανάσιον επισκόπου 3Αλεξανδρείας εις τό 
ρητόν τοϋ αποστόλου Παύλου δτι «ΟΙδα τον τοιοΰτον άνθρωπον άρπαγέντα 
εως τρίτον ουρανόν» (Β' Κορίνθ. ιβ', 2) καί τα έξης. 

VIII Μέγσς Βασίλειος (| 378) Περί Παραδείσου 

1. Ονκ ήν έν τω παραδείσφ οίνος, οϋπω ζωοθυσίαι, ονπω κρεωφαγίαι. 
Μετά τον κατακλυσμόν οίνος... Οντω νεαρώτατον τοϋ παραδείσου τό εύρημα 
τής οινοποσίας... (Περί Νηστείας, Λόγος Α', Μ ί § η β, ΡΟ 31, 169). 

2. 'Υμας ονχ ή γη κατέκρνψεν, άλλ3 ουρανός ύπεδέξατο' ήνοίγησαν ύμίν 
παραδείσου πν λ α ι. ”Αξιόν θέαμα τή στρατιά των αγγέλων, άξιον 
πατριάρχαις, προφήταις, δικαίοις... (Εις τούς αγίους Τεσσαράκοντα μάρτυ¬ 

ρας, αυτόθι, στ. 525). 

3. Δρίμνς ό χειμών, άλλά γλυκύς ό παράδεισος... (Εις τούς αυτούς, αυ¬ 

τόθι, στ. 519). 

4. (νγ') Ει ήμεν εν τω παραδείσφ τής τρυφής, ονδέν άν επί¬ 

νοιας και μόχθου γεωργικόν έπεδεήθημεν' μετά δέ τό έξορισθήναι... τότε μα- 

κρα πείρα και τή περί την γήν ταλαιπωρία τής γεωργίας την τέχνην σννε- 

στησάμεθα. (Κεφάλαια των κατά πλάτος όρων, αυτόθι 31, 1044). 

IX Ιωάννης ό Χρυσόστομος (1 407) 

Εις την Γένεσιν Όμιλία ΙΓ' (Μ ί § η β, ΡΟ 53, 108-110). 

1. Και έφύτενσεν ό Θεός, φησί, παράδεισον έν 3Εδέμ κατά 3Ανατολάς... Τί 

ούν, είπε μοί' σκαπάνης έδεήθη καί γεωργίας καί τής άλληε έπιμελείας, ίνα 

καλλωπίση τον παράδεισον; Μη γένοιτο ! Πάλιν γάρ καί ενταύθα τύ έφύτεν¬ 

σεν οΰτω δεΐνοεΐν, ότι προσέταξε παράδεισον έ ν τ ή γ ή γενέσθαι, ώστε τον 

παραχθέντα άνθρο^πον τούτιρ ένδιαιτάσθαι... Διά τούτο καί το όνομα του τό¬ 

που έντίθησιν έν τοις γράμμασιν (Γενέσει) 6 μακάριος Μωϋσης, ίνα μή έξή 

τοίς φλυαρεΐν μάτην βουλομένοις άπαταν των άφελεστέρων τάς 

άκοάς καί λέγειν μή είναι έντήγή τον παράδεισον 

άλλ* έ ν ο ύ ρ α ν ω, καί μυθολογίας τινάς τοιαύτας όνείροπολεΐν... Καί όταν 

άκούσης, άγαπητέ, ότι έφύτενσε παράδεισον ό Θεός εν Εδεμ κατα Ανατολας, 
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το μέν έ φ ύ τ ε υ σ ε θεοπρεπώς επί Θεοΰ νόει, δτι προσέταξε, τό δέ 

έξης πίστευε ότι καί παράδεισος γέγονε καί έν έκείνω τφ 

τόπω, ένθα καί ή Γραφή έσημήνατο... 

2. Καί εθετο εκεί τον άνθρωπον δν έπλασεν... Έξω του παραδείσου τού¬ 

τον δημιουργήσας, ευθέως αυτόν παραγαγών... εις τόν παράδεισον αυτόν εϊσ- 

ήγαγε. Τό εθετο πάλιν οότω νοοΰμεν, άντί του προσέταξεν εκεί 

αύτόν διάγειν, ίνα καί ή οψις καί ή διαγωγή πολλήν αύτώ τήν ήδονήν παρέ- 

χη, καί εις ευχαριστίας ευγνωμοσύνην αύτόν διεγείρη... Μή τοίνυν ξενιζέτω σε 

ή του εθετο λέξις... καί (γάρ) επί της των άστέρων δημιουργίας τη αυτή λέ- 

ξει έχρήσατο: καί εθετο αυτούς έν τω στερεώματι τον ονρανοϋ, ούχ ίνα έμπε- 

πήχθαι αυτούς τω ούρανώ νοήσωμεν (καί γάρ έκαστος αυτών τόν οίκείον δρό¬ 

μον διανύει, τόπους έκ τόπων άμείβων), άλλ’ ίνα διδάξη ότι έν τω ούρανφ αυ¬ 

τούς είναι προσέταξε, καθάπερ καί τόν άνθρωπον έν τφ παραδείσφ διάγειν... 

Καθάπερ άγγελός τις, ούτως έπί τήςγής διέτριβεν ό άνθρωπος, σώμα 

μέν περικείμενος, εξω δέ τών σωματικών άναγκών τυγχάνων... ούτως ένε- 

τρύφα τή του παραδείσου διαγωγή... 

3. Διά τούτο ήδη του ξύλου τήν μνήμην έποιήσατο καί διηγείται ήμΐν 

έφεξής τών ποταμών τα ονόματα καί τούτων τόν άφορισμόν... καί ότι έξ 

εκείνου του τήν άρδείαν τφ παραδείσω παρέχοντος έτεροι εις τέσσαρας άρχάς 

διαιρεθέντες, ουτω τά κλίματα τής γης διενείμαντο. 

Χ*0 ’Ιωάννης Δαμασκηνός περί Παραδείσου 

(Έκδοσις ακριβής τής ορθοδόξου πίστεως [Β. ΚοΜβι*]). 

κε'. ΙΊερί Παραδείσου, σ. 71,6-13: ... 'Ο θειος Παράδεισος Θεόν 

χερσίν έν 3Εδέμ πεφντενμένος, ευφροσύνης και θυμηδίας άπάσης ταμίεϊον... 

* Εν τη 3 Ανατολή μέν πόσης τής γης υψηλότερος κείμενος, εύκραής δέ καί ά έρι 
λεπτώ καί καθαρωτάτω περιλαμπόμβνος, φντοϊς άειθαλέσι κομών, ευωδίας 

πλήρης, φωτός έμπλεως, ώρας άπάσης αισθητής καί κάλλους ύπερβαίνων επί¬ 

νοιαν, θειον όντως χωρίον καί αξιον τον κατ’ εικόνα Θεόν ενδιαίτημα, έν ω 
ονδέν τών αλόγων ηύλίζετο, μόνος δέ άνθρωπος, τών θείων χειρών τό πλα- 

στούργημα. 

σ. 71,14-72,18: 3Εν μέσω τούτου ξύλον ζωής ο Θεός έψύτευσεν καί 
ξύλον τής γνώσεως... απόπειραν τινα καί δοκιμήν καί γυμνόσιον τής τον αν¬ 

θρώπου ύπακοής καί παρακοής. Δ ιό καί ξύλον τον γίνώσκειν καλόν καί πονη¬ 

ρόν κέκληται, ή ότι δύναμιν εδίδου γνωστικήν τοΐς μεταλαμβάνονσι... 
σ. 72,39 - 73,44: Τό δέ τής ζωής ξύλον ή ξύλον όχον ενέργειαν ζωής 

παρεκτικήν ή τοϊς τής ζωής άξίοις καί τω θανάτω ούχ ύποκειμένοίς μόνοις 
έδώδιμον. 
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Τινές μέν οϋν αισθητόν τόν παράδεισον έφαντάσθησαν, έτεροι δέ 
νοητόν. Πλήν έμοιγε δοκεί, ότι ώσπερ ό άνθρωπος αισθητός άμα καί νοη¬ 

τός δεδημιούργητο, οντω και τό τούτον ίερώτατον τέμενος αίσθιμόν άμα και 
νοητόν καί διπλήν έχον την εμφασιν... 

σ. 73,63-64: Οντιο διπλονν οίμαι τόν θειον παράδεισον. Και ά?,ηθώς οι 
θεοφόροι Πατέρες παρέδωκαν οι τε ούτως, οΐ τε έκείνως δίδαξαντες... 

V. π ε ρ ί Γραφής, σ. 209,21 - 210,25: Κρονσωμεν τοίννν εις τόν 
κάλλιστον παράδεισον των Γραφών, τόν ευώδη, τόν γλνκύτατον, 

τόν ώραιότατον, των παντοίοις νοερών θεοφόρων ορνέων κελαδήμασι περιη- 

χονντα ημών τα ώτα, τόν άπτόμενον ημών τής καρδίας... και χαράς άϊδίον 
έμπιπλώντα, τόν επιβιβάζοντα ημών την διάνοιαν επί τα χρυσαυγή μετάφρενα 

τής θείας περιστεράς... 3Αρνσώμεθα έκ τής τούτου τον παραδείσου πηγής 
άένναα και καθαρώτατα νάματα, άλλόμενα εις ζωήν αίώνιον' έντρνφήσωμεν... 

την ^άρ χάριν άδάπανον κέκτηνται. 

XI Ό ιερός Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Περί Παραδείσου (Τά Αμφιλοχία, υπό Σ. Κ. του έξ Οικονόμων, 1858). 

σσ. 102-103: ΝΑ7 (βμ. να') Διατί τόν παράδεισον εφύτευσεν ό Θεός, 

μέλλων ευθύς έκβάλλειν τόν 3Αδάμ έξ αυτόν; 

...ό Θεός έφύτευσε τόν παράδεισον ον τόν 3Αδάμ ευθύς έκεΐθεν μέλλων 

έλαύνειν... άλλ3 αυτός ό τον παραδείσου πρώτος πολίτης... τής εντολής προτι- 

μήσας την παράβασιν έαυτω και τόν θάνατον καί την εκβολήν τον παραδείσου 
κατειργάσατο... Κ&ν εμελλεν ό 3Αδάμ άμαρτάνειν καί εκβάλλεσθαι τον πα¬ 

ραδείσου... προεωράτο μέν ή παράβασίς, προεωράτο δέ ή εκβολή, τό δέ κάλ- 

λιστον φιλοτέχνημα τών επιγείων έργων ό παράδεισος, προς ανυπαρ¬ 

ξίαν διά τόν 3Αδάμ ονκ άνεστέλλετο' διό καί προάγει τοϋτον ό Θεός καί τόν 3Α¬ 

δάμ εις τερπνήν άποκαθίστησι δίαιταν παραβεβηκότα δέ μένειν έτι καί τρυφής 
άπολαύειν —ής άπήλαυσεν αν νομοφνλακών— τής δικαιοσύνης ονκ έπέτρεπε τό 
άδέκαστον... (ότι) ον δι εκείνον μόνον τό τοιοϋτον καί τηλικοντον νπεστήσατο 
φιλοτέχνημα, διά πάντας δέ ονδέν έλαττον, εί μή καί μάλλον, τούς εξ 3Αδάμ, 

όσοι τήν ύπερκαλλή καί ώραίαν διάπλασιν τον 3Αδάμ καί τής θείας είκόνος 
τό άνύβριστόν τε καί άπαραχάρακτον διεσώσαντο. Που τοίννν ήν καλόν, που δέ 
σοφόν, δι ένα παραβεβηκότα... τοσοϋτον πλήθος άποστερεΐν του παραδεί¬ 

σου, τό ιερόν εκείνο χωρίον μή δημιονργοϋντα μηδέ προάγοιτα;... 3Επΐ- 

σκοπεϊν δ3 έξεστι καί τοϋτο’ τίνος γάρ άν ό 3Αδάμ έγνω μετά τήν αμαρτίαν 
αίσθήσει κρίνομένης άπολαύσεως έστερημένος, μή τής τον παραδείσου διαγω¬ 

γής νπερόριος γεγενημένος; Ταύτης δέ τής έπιγνώσεως εστερημένος, πως άν 
αυτόν συνέσχον λνπαι καί όδνναι; μηδενός δέ πλήττοντος καί αννθλίβοντος 
τών παραλνπούντων, πόθεν &ν έπέγνω τό μέγεθος τον άμαρτηθέντος; πώς δ3 

ί- 2 -1983 
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αν τής μετάνοιας έγενετό καί την θείαν εύμένεΐαν έδυσώπησεν, ώστε μη τής σνγ- 

γνώμης αυτόν και τής άφέσεωζ εις τδ παντελές και δΐ αίώνος άποστερηθήναι 
(Ό Θεός)... ΐνα πάντα καί τά πραττόμενα καί τά οίκονομούμενα δείξη 

πρέποντα αύτω, καί τής απορρήτου προνοίας την σοφίαν άνακηρύττοντα καί 
μην καί δι ενός των υλικών κτισμάτων έργω προδιάτυπων τε 

καί προαπαγγέλλων, ώς άπασα ή κτίσις κατά την δεντέραν αυτόν καί φριχτήν 
παρουσίαν εις άμείνω μεταλλάξει λήξιν, ούδέν τής έννλου άνεπιτηδειό- 

τητος έναντ ιουμένης τω δημιουργικό) καί θείω βουλή μάτι. 

"Αλλως τε δε ουδέ το κάλλιστον έδει των επιγείων έργων πάν¬ 

των έσχατον λειτουργηθήναι, άλλα καί αυτό κατ άρχάς τή ολοκληρία τής κτί¬ 

σεως συγκαταβληθήναι... Ούκοϋν εδει καί τον παράδεισον, εϊτε θάττον έμελλεν 

6 προπάτωρ ημών εκβάλλεσθαι αυτού, εϊτε μή, προκαταβληθήναι μέν τών 
άγωνιστών καί τών αγωνισμάτων, ών καί επαΟλον ώφθη, συγκαταβλη¬ 

θήναι δε τ ή κοσμογενεία, ϊνα μή νομίσθή έργον υστεροβουλίας 

καί μεταμβλείας γεγονέναι, άλλα τής άπ άρχής πάντα σοφώς ύποστησαμένης 

χρίαεώς τε καί άγαθότητος. 

σσ. 28-29: ΙΕ': Τί δήποτε Μωυαής έν τή κοσμογενεία τής Βασιλείας 
τών ούρανόόν μνήμην ου πεποίηται, καίτοι του Σωτήρος λέγοντος από κατα¬ 

βολής κόσμον τοϊς δικαίοις ταυτην έτοίμασθήναι; (Ματθ. κε', 34. Α' Κορινθ. 

β', 9. Εβραίους ια', 10), 

..."Αλλοι έν τή του παραδείσου διηγήσει φασί καί τήν τών ουρανών βα¬ 

σιλείαν σννεισάγεσθαί' μέρος γάρ τών αιωνίων άγαθών καί μακαριότητος 6 

παράδεισος' διό καί τω ληστή αίτησαμένφ εν τή βασιλεία του Θεοϋ μνήμης 

τυχεϊν ή τοΰ παραδείσου διατριβή άποδίδοταΐ. Άλλα μή ποτέ τούτο τής τών 
ούρανάνν βασιλείας πολύ άν ταπεινότερον εϊη; Φυτών μεν γάρ άνθη καί κάλλη 

καί ποταμοί καί νάματα τό χωρίον περιρρέοντα, καρπών τε ωραίων ποικιλία, 

καί βότανών φύσεις ήδύ τε καί έπίχαρι πνέουσαι, καί διά πάντων τό π ρ 6 σ- 

ω π ον τής γ ή ς κοσμούμενόν τε καί ώραίζόμενον, καί άέρος κράσις 

εις καθαρότητα καί διαύγειαν άνηλωμένη καί τάς πρώτας άκτΐνας νποδεχο- 

μένη τοΰ ήλιου, πώς ούχί τό χωρίον δλον άποτελοϋσι τερττνότητός τε καί η¬ 

δονής όση γοητεύει τάς αισθήσεις, πάντων φέρειν τό άκράτατον,' 

Πλήν άλλά γε τής βασιλείας τά αγαθά άπείρφ μέτρφ ύπερανέστηκεν. 

...άλλως τε δε καί ότι τώ Άδάμ ό παράδεισος ου βραβείων καί επάθλων 

γέρας έγνωρίζετο’ γυμνάσιον δέ μάλλον τ ό χωρίον προνκειτο 
καί σ τ ά δ ι ο ν άρετής... εισάγεται δέ προς τον παράδεισον ό ληστής, οϊον 
άρραβώνος τίνος καί προοιμίου τών μελλόντων άγαθάλν άξιουμενος’ έπεί γε 
τής κοινής άνταποδόσεως τών αιωνίων άγαθών μήπω τότε καιρόν έχούσης, 
ονδ αυτός ήν δίκαιος μόνος έκ πάντων τών απ’ αίώνος εύαρεστησάντων Θεώ 
προς τό τέλος φθάσαι τής έσχάτης μακαριότητας, καί χωρίς τών μυρίων 
έκείνων χορών τών αγίων τελειωθήναι... 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 3 



34 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

σσ. 19-20: (βμ. ): Τί δήποτε Μωσής της ουρανών ού μέμνηταί 

βασιλείας, καίτοι του Σωτήρος έν τοϊς ευαγγέλιο ις λαμπρώς ειπόντος «από 

καταβολής κόσμου τοϊς δικαίοις ταυτήν έτοίμασθήναι»; (Ματθ. κε', 34). 

β', ΕΙ δε διότι του γενναίου ειπόντος ληστοϋ «μνήσθητί μου, Κύριε, έν 

τη βασιλεία σου», ό Σωτήρ αύτώ, την εις τον παράδεισον είσοδον νπισχνεϊται, 

διά τούτο την βασιλείαν τών ουρανών την τού παραδείσου τίθεται λήζιν, εκεί¬ 

νο μάλλον σκοπείτω ώς, τί δήποτε μεν ήν ή βασιλεία τών ουρανών — δπερ έ- 

στίν ή τού Χριστού— ούδαμώς ό ληστής συνεγνώκ&ι... ουδέ προς ώρισμένον 

τι καί γνώριμον τον νουν άπευθννων την αϊτησιν εποιεϊτο, άλλά... αγαθών τινων 

μετασχεϊν και μακαρίας άπολαύσεως ήτεϊτο’ επειδή δέ τών άλλων απάντων 

καλών γνιοριμώτερος αύτώ ο παράδεισος καθειστήκει... διά τούτο τον παρά¬ 

δεισον ό δεσπότης αύτώ κατεγγυάται, καί ούχ έτερα άνθ' ετέρων δωρεϊται, 

άλ?ί> ών τυχεϊν 6 έξαιτούμενος έπεθύμει. 3Επεθυμει δέ μνήμης τυχεϊν εν τή 

βασιλεία Χριστού, δπερ έστιν εν άγαθοϊς καί μακαρίοις γενέσθαί. Καί λαμβά¬ 

νει λοιπόν τήν έν παραδείσιο διαγωγήν, ήν οι τού γένους ημών άρχηγέται, μήιιω 

τής εντολής έκπεσόντες, διεκληρούντο, εί δέ τις τον παράδεισον αυτφ οίοτεί 

τίνα προοιμιακό μένα δώρα καί αρραβώνα τής τών ουρανών βασιλείας λέγοί 

δεδόσθαι, ούκ άποτενξεσθαι δέ αυτόν ουδέ τής τών ουρανών βασιλείας, τού¬ 

το δή τούτο ονδέν μέν δλως μάχεται τώ λόγφ, μάλλον δέ έν τή κοινή πάντων 

άναστάσει τε καί διακρίσει καί τών βεβιωμένων άνταποδόσει εισόμεθα άκρι- 

βέστερον. τά νϋν δέ αυτού άν εϊη έξεπίστασθαι τού Κριτοϋ... 

δ'. ΕΙ δέ καί άγωνιστήριον ήν ό παράδεισος — έν αύτώ γάρ το 

γυμνάσιον τω πρωτοπλ άστω προτέθειτο—, πώς άν ε’ίη το αυτό καί β ρά¬ 

βε ϊ ο ν καί στάδιον; Ονκονν ό παράδεισος προοίμιον μέν 

τής βασιλείας τών ουρανών, ον βασιλεία δ έ. Καί μα¬ 

κάριον μέν καί πολυέραστον ένδίαιτηθήναι καί έπαναπανσασθαι τώ χωρίω, 

μακαριώτερον δ έ καί έρασμιώτ ε ρ ο ν τ ό εις τ ά ς ου¬ 

ρανίους έκεϊθεν παραπεμφθήναι σκηνάς... 

Φωτίου Ταρασίφ πατρικίφ τώ άδελφώ έπιστολή παραμυθητική 

Β α λ έ ττ α ς, Έπιστολαί, έν Λονδίνφ 1864, άρ. 142, σσ. 457-464). 

σ. 461: «Τί δε άρα κόπτεις σεαυτόν, ώ πάτερ; τί δέ θρηνείς ώς επί κα¬ 

κό ϊς άπελθούσαν; 3Εμοι παράδεισος έλαχεν οίκεϊν, γλυκύ μέν τι θέαμα όφθαλ- 

μοις Ιδεϊν, γλυκύτερον δέ έναπολαϋσαι, μείζων δέ πίστεως άπάσης ή πείρα. 

Παράδεισος εκείνος, ή πρώτη καί θανμασία τού γένους πατρίς, έν ώ πάλαι 

τής Δεσποτικής παλάμης τό φιλοτέχνημα, τής φύσεως οι προπάτορες, πριν 

ή τον δφιν ύποψιθυρίσαι, τής εύδαίμονος καί μακαρίας άπήλαυον ζοχής. 3Αλλά 

νϋν ουδέ ό σκολιός εκείνος καί πονηρός οφις χώραν έχει νφερπΰσαι, ουδέ τινας 

ψιθύρους λόγους ύπομηχανάσθαί' άλλ3 ονδ’ εν ήμΐν έστι τις, ού μή έστιν ή 
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γνώμη μηχανής άπάσης και τέχνης άμείνων ούδ’ οφθαλμούς δέ τις άνοιχθή- 

ναι δεϊται, ή τίνος μείζονος επιθυμίας άπολαύσαΐ' έσμέν γάρ άπαντες σοφοί 
μέν τήν θείαν καί ουράνιον σοφίαν, έν άφθόνοις δέ και άνεκλαλήτοις άγαθοΐς' 

6 δέ πας βίος ήμϊν εορτή καί πανήγνρις’ λαμπροί δέ λαμπρώς έν άφθάρτοις 
καί καθαροηάτοις πολιτευόμενοι σώμασι, Θεόν όρώμεν, ώς έστιν άνθρώπω 
δυνατόν ίδεϊν, καί τούτον τφ άφράστω καί άπερινοήτω κάλλει έντρυφώντες, 

διά παντός άγαλλόμεθα, καί κόρος τούτων ούδείς" άλλα τό αφθονον του τρυ- 

φάν ακμή γίνεται του έράν, καί τώ έρωτι συμπροϊοΰσα ή εξουσία τής απόλαυ¬ 

σε ως, άφατάν τινα καί άνεκδιήγητον ώς αληθώς τήν χαράν εκείνην καί άγαλ- 

λίασιν έργάζεται. 'Ως καί νυν έμοίγε ταϋτά σοι προσομίλούση, δεινός καί α¬ 

μήχανος προς εκείνα έρως επιστρέφει, καί ουδέ τό βραχύτατον αυτών παρα¬ 

χωρεί διηγήσα σθαι. 

Έλευση δέ ποτέ καί αυτός έκείσε άμα φίλη μητρί’ καί τότε πολλά μέν 

εμέ του μικρά περί τηλικούτων είπεΐν, πολλά δέ σαυτόν τού πένθους αιτίαση, 

οϊων καλών κάγαθών ήμϊν κατωδύρον... 

XII Ό Ν ι κ ή τ α ς Στηθάτος περί Παραδείσου1 

(1015 - μετά τό 1080 ΐ) 

Επιστολή: Τω αύτφ (Γρηγορίω Σοφιστή* συνετάχθη μεταξύ 1075-1080)* 

σ. 176,30-32: Παράδεισον αισθητόν εκείνον κυρίως καί φύσει 

καλού μεν τόν προς Θεού φυτευθέντα έν τή Έδέμ... 

σ. 177,2-4: Άλλ’ ή σημασία καί φωνή αϋτη τού παραδείσου ούκ εν 

έκείνφ μόνφ, άλλα πολυσήμαντος ούσα καί έν άλλοίς πολλοϊς δία- 

βαίνειν οϊδε καί ϊστασθαι. 
σ. 177,6-7: Πρώτον μέν παράδεισος αυτός ό Θεός καλείται καί ονο¬ 

μάζεται, προς δν ό Παύλος άρπαγείς ήρθη... 

σ. 177,8-15 : (Δεύτερον) Εϊτα ή τών πιστών 5Εκκλησία, ώς 
φυτά ζωής εχουσα τούς άγιους, τρέφοντα διά βίου καί λόγου τούς πεινώντας 
καί διψώντας τήν τού Θεού δικαιοσύνην. 

(Τρίτον) ’Έ π ε ι τ α ή κ τ ί σ ι ς άπ α σ α, τήν μεγαλουργέαν τού 
Θεού καί τήν δόξαν αυτού ήμϊν τοϊς άνθρώποις διηγουμένη, ώς έκ τής καλ¬ 

λονής αυτής άνάγεσθαι ήμάς προς τόν γενεσιουργόν. 

1. Παναγιώτου Κ. Χρήστου, Νικήτα Στηθάτου, μυστικά συγγράμματα. 

Εισαγωγή - κείμενον άνέκδοτον - σχόλια, συνεργασία Σ. Σάκκου καί Γ. Μαντζαρίδου, έν 

Θεσσαλονίκη 1957, δπου έν μέν σσ. 48-55 6 Π. X ρ ή σ τ ο υ, Ή πραγματεία περί του 
νοητού Παραδείσου, έν δέ ταΐς σσ. 127-158 τό περί Παραδείσου κείμενον καί σχόλια ύπό 
Στβργίου Σάκκου. Αί έπιστολαί 7 καί 8 περί ψυχής καί Παραδείσου Γρηγορίω 
Σοφιστή, κείμενον καί σχόλια Π. Κ. Χρήστου. 
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(Τέταρτον) Προς τοντοις ή θεία Γραφή, αυτός όλος ό ά ν θ ο ω π ο ς, 

καί ό κατά Θεόν φιλόσοφος βίος. 

Κατά τον εκδότην και σχολιαστήν του κειμένου του ΣτηΟάτου: 

1) Ή επίγειος Έδέμ έκλείσθη όριστικώς και διά τούς Χριστιανούς υ¬ 

πάρχει πλέον μόνον ή βασιλεία των ουρανών, τόπος, μελλοντι¬ 

κής άναπαύσεως τής ψυχής. 

2) Παράδεισος είναι ό χάριν του άνθρώπου δημιουργηθείς υπό του Θεού 

κόσμος, δηλαδή ή Κ τ ί σ ι ς. 

3) Νοητός Παράδεισος είναι καί ό εσωτερικός αφανής κόσμο; των άν- 

θρώπων, πολύ υπέρτερος του αισθητού Παραδείσου1. 

XIII Ν ικόλαος (Καβάσιλας) Χαμαετός (ιδ' αί.) 

Ήν δέ τό μεν (κάλλιατον πάντων χωρίον) ό παράδεισος πρέπουσα 

μακαρίω δίαιτα, λύπης καθαρόν άπάαης χωρίον από φυτών παντοδαπών μν- 

ρίαν τινά γεωργών τω καρπού μένω την ηδονήν. 

Βασιλείου Σ. Ψευτογκά, Νικολάου Καβάσιλα έπτά άνέκδοτοι 

Λόγοι τό πρώτον νυν έκδιδόμενοι..., Θεσσαλονίκη 1976, σ. 95,65-68- 

XIV Συμεών αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1416/17-1429)2. 

1. (σ. 153): ' Ιστορείται μέν γάρ εν πολλοϊς ή τον Σωτήρος Αεντέρα Πα¬ 

ρουσία, καί όράται καθήμενος επί θρόνον, περί αυτόν δέ οί Απόστολοι, καί εκ 

μέν τής αντοΰ δεξιάς οί των σωζομένων χοροί καί ό παράδεισος α ν θί¬ 

γόμενος, εκ δέ τής άριστεράς τό αιώνιον πνρ... (Επιστολή προς Παύλον). 

2. (σ. 155): Τω μέν γάρ Άδάμ δώρον δέδοται ψυχή καί σώμα παρά 

Θεόν, καί τω μέν σώμα τι 6 παράδεισος, τή δέ ψυχή χαρίσματα θεία... 

(αυτόθι). 

3. (σσ. 176-177): καί ώς ή τών μοναχών ζωή τον παραδείσου 

έστί ζωή καί τον πρώτον θειον σκοπού αποκατάστασις καί εκπλήρωσις. 

4. (σ. 187): ό (άγιος) Δημήτριος καθέστηκε... παράδεισος τερ¬ 

πνός, καρπούς παρέχων τών χαρισμάτων, καί κήπος κεκλεισμένος, 

διάφορα φυτά παρέχων ζωής τερπνά. (Λόγος εις τον άγ. μμ. Δημήτριον). 

5. (σ. 192): (Ό ναός του αγίου) παράδεισος όντως ενανθής (αυτόθι). 

1. Διά της πρακτικής φιλοσοφίας ό άνθρωπος εισέρχεται εις τόν κόσμον τών αρε¬ 

τών καί έκκινών άπό της ταπεινώσεως φθάνει εις την άγάπην. Οότω διά τών χαρισμάτων 

του Πνεύματος έχει τον Παράδεισον έντός αύτοΰ (την ειρήνην τοϋ Θεοϋ) καί είσέρχεται ζών 

είς την βασιλείαν τών ουρανών, της οποίας τά αγαθά θά άποκτήση πλήρως μετά θάνατον. 

2. * Αγίου Συμεών άρχιεπισκόπαυ Θεσσαλονίκης (1416/17-1429 ί-) ’Έργα Θεολο- 

γικά’ κριτική έκδοσις μετ’ εισαγωγής ύπδ Π&νίά Β&ΙίοιίΓ. ΙΙατρίαρχ. "Ιδρυμα 

Πατερικών Μελετών. Άνάλεκτα Βλατάδων 34, Θεσσαλονίκη 1981. 
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XV Γεννάδιος (Γεώργιος ό Σχολάριος) πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως (ΐ 1472 ί)1 

1. ΓΙερί των έν παραδείσω ξύλων, τού τής ζωής ξύλου καί τής γνώσεως 

(III, σσ. 338-343, έν σσ. 338-339). 

Τού τοίνυν 3 Αδάμ δη μιουργηθ εντός έν τώ πρώτφ καί καλλίστω μέοει 

τής γ ή ς, ο και τή πρώτη των ανθρώπων άφωρίσθαι γενέσει εύλογον άν 
ήν και οικεϊον, και 6 παράδεισος άνείθη λοιπόν ευθύς αύτφ, ώς έν τφ 

ίερφ ίστόρηται γράμμα τι, έγγνθεν τε ών και χάριν εκείνου πεψυτευ μένος, ού 
καί είσελθόντι, κελεύαει Θεοϋ, πάντων μέν άπογεύεσθαι των έν αύτφ ξύλων 
σννεχωρήθη, μόνον δ3 ενός ή γενσις κεκώλνταΐ' τό δ3 ήν το ξ ν λ ο ν τής 

γ ν ώ σ β ω ς... μετά την παράβασίν αργόν ήν ευθύς τ ό ζωής ξ ύ λ ο ν 

καί τής τον αυτού χρείας πεπαυμένης καθάπαξ (αθανασίας τού πρωτοπλάστου), 

άτε τοΰ 3 Αδάμ θνητόν τή παραβάσει γεγενημένον, ονδ3 έν τφ παραδείσω λοι¬ 

πόν αυτόν μένειν έχρήν, και διά τούτο έκβέβληται. 

2. Πίστις των Χριστιανών, ώς ταύτην ό Γεννάδιος τω Πορθητή άνέ- 

πτυξεν, αύτόθι, σσ. 456-457: 

(11) Πιστεύομεν δτι... αι ψ ν χαί και τ ά σώματα των καλώς 

πιστευόντων και καλώς πολιτευομέι>ων άπελεύσονται εις τον 

παράδεισο ν} τών δε άμετα νοτ\τως πονηρών εις τήν κόλασιν, καί ή μέν 

ά π ό λ αν σ ι ς τών άγιων εστ ιν έν ο ν ρ αν ώ (ούτος γάρ έστι 

ν ϋ ν ό παράδεισος). 'Η δέ κόλασις τών πονηρών έν τή γή. Καί ή ά π ό λ α ν¬ 

αι ς τών αγίων ούδέν έτερόν έστιν ει μή δτι τελειωθήσονται αί 

τοιανται ψ ν χ α ί εις τήν γ ν ώ σ ιν, καί τότε θεωρήσουσι τά μυ¬ 

στήρια τού Θεού, ά νύν ον γινώσκονσιν ει μή διά πίστεως. 

XVI Δαμασκηνός Στουδίτης, Θεσσαλονικεύε μητροπολίτης 

Ναυπάκτου (ΐ 1577) 

(Θησαυρός, έν Βενετία 1851, λόγος ΚΔ') 

σ. 285, 1. 3Αψόντις γούν έπλασεν ό Θεός τον άνθρωπον, ώνόμασέ 

τον 3Αδάμ... τ ό 3Α δ ά μ γ ή λέγει, κατά τήν γλώσσαν τών Εβραίων. 

ν Επειτα έφντενσε καί τον παράδεισον κατά 3Ανατολάς εις τό ύ ψ η λ ό τ ε- 

ρ ο ν μέρος τής γ ή ς, καί έκεϊ τον έβαλε νά τον δουλεύη καί νά τον 
φυλάγη' δχι δτι εϊχεν έκεϊ δικέλλιον καί τζαπίον νά σκαπτή καί νά εργά¬ 

ζεται... ή νά τον φυλάγιγ διότι ποιος ήτον ό κλέπτης όπου νά (εί)σέβη 
έκεϊ, όπου μόνον ό 3Αδάμ ήτο επί τής γ ή ς; ... Οί διδάσκαλοι τής 3Εκ- 

1. Γενναδίου τοΰ Σχολαρίου, 'Άπαντα τά ευρισκόμενα (ΟβίινΓΟδ €οπι- 

ρΐόίοδ) III, Ρ&ΓΪ8 1930. 
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κλησίας μας καί μάλιστα ό Θεολόγος Γρηγόριος αισθητόν καί νοη¬ 

τόν λέγει (τον παράδεισον) ωσάν καί τον άνθρωπον. Αισθητός μεν ό άν¬ 

θρωπος κατά τό σώμα, ομοίως καί ό παράδεισος, επειδή είχε καί έχει 

ξύλα αισθητά, καί δ,τι είναι επί τής γ ή ς. Νοητός δέ είναι κατά τά 

νοητά ξύλα, ωσάν καί ό άνθρωπος κατά την ψυχήν. 

2. Ποια δέ είναι τά νοητά ξύλα καί ό νοητός Παράδεισος; 

Αυτός μόνος ό άνθρωπος είναι ό Παράδεισος, ξύλα 

δ έ είναι α ϊ ά ρ ε τ α ί, καί αίκαλωσύναι όπου τον έ χ ό¬ 

ρισε ν ό Θεός: ή γνώσις, ή σοφία, ή εν μορφιά, ή πραότης, ή εγκράτεια, 

ή νηστεία, ή παρθενία, ή συντυχία του Θεόν, καί τ3 άλλα καλά όπου τόν 

έδωκεν ό Θεός, αυτά είναι τά νοητά ξύλα. *Ητον δέ εις τόν αισθητόν παρά¬ 

δεισον καί δύο ξύλα διαλεκτότερα, τό ξύλον τής ζωής, καί τό ξύλον τον 

γινώσκειν καλόν καί πο(σ. 286)νηρόν... ποια δέ είναι τά νοητά δύο 

ξ ύ λα;... ξύλον ζωής καί τον γινώσκειν καλόν καί πονηρόν ή προαί- 

ρ ε σ ι ς τον άνθρωπον εϊναι' διότι ό Θεός όταν έπλασε τόν 3Αδάμ, 

άφησε τον εις την εξουσίαν του - καί εϊπέ τον τά μεν άλλα του ποιήματα 

τά αισθητά νά τά έξετάζη καί νά έρευνα τήν άρχήν τους καί την φύσιν τους, 

περί δέ του Θεόν καί τά θεϊκής φύσεως νά μην εξετάση. Καί αυτός, ώς 

ατελής, ήθέλησε νά συλλογίσθή τιώς εγινεν ό Θεός καί πώς εϊναι' διά τούτο 

εξέπεσεν, επειδή δεν εχρειάσθη εις καλόν τήν προαίρεσίν τον, αλλά εις τήν 

παρακοήν τοϋ Θεοϋ. Διά τούτο ορίζει ή Γραφή μας, δτι τόν έβαλεν εις τόν 

παράδεισον νά δουλεύη καί νά τόν φυλάγη' από τί ; από τοιούτονς λογισμούς, 

όπου ήτον υπέρ τήν δνναμίν τον. 

XVII Μελέτιος Π η γ ά ς, πατριάρχης Αλεξάνδρειάς (Ί- 1601) 

(Αί περί Παραδείσου απόψεις του) 

α') 'Ο Άδάμ καί ή Εΰα εις τόν παράδεισον 

Καί επειδή δεν ήτ ο καλόν νά είναι (ό Άδάμ) μοναχός (εις τόν παράδει¬ 

σον, ό Θεός) φυτεύει παράδεισον ώραιότατον έν 3Εδέμ (τής τρυφής) 

κατά Άνατολάς εις τόν τόπον έ κ ε ΐ ν ο ν τόν ενκρατότ ατ ον 

τής γ ή ς όλης, πλήν καί νψηλότερον παρά τήν γ ήν 
τόσον δσον δεν έφτάνασι μηδέ τά ϋδατα τον κατακλυσμόν νά τόν βλάψουν 

νά εργάζεται τόν παράδεισον έργασίαν, ήθέλησεν ό Θεός... νά είναι άπονος 

εργασία ψυχής καί σώματος, καθώς ό άνθρωπος ψυχήν έχει καί σώμα, καί 

καθώς όΠαράδεισος καί αισθητά φυτά είχε καί νοερά, 

καί φυτά διά τήν θεωρία ν... επειδή έβαλεν ό Θεός τόν άνθρωπον 

εις τόν παράδεισο ν... 

(Χρυσοπηγή, τη Κυριακή της Τυροφάγου, σσ. 176-177). 
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β') Γϋ νοητός παράδεισος (Έδέμ) καί, ή δόξα του Θεού (βασιλεία 
των ούρανών) 

('ϋ Σταυρός) Τούτο λοιπόν είναι τό ξύλον τό εύλογημένον, εκείνο τό 
ξύλον τής ζωής, οπού έφυτεύθη εν μέσω τον νοητού παραδείσου, 

όπου θές είπεϊν τό ανθρώπινον τον Χριστού, τό όποιον έφύτενσεν ούκ άνθρω¬ 

πος, άλλ" 6 Θεός εν Έ δ έ μ, τοντέστιν εν τ ή τρυφή καί απολαύσει, 
επειδή εν αύτώ ευδοκεί, έν αύτώ τίθησι τό πνεύμα του ό Θεός κατά τάς άνα- 

τολάς τής οικείας δόξης. Σταυρόν λέγω τής σωτηρίας τό έργαλείον... 

(Χρυσόπηγή, σ. 74, τη Κυριακή Γ* των Νηστειών). 

...Δόξαν Χριστού όταν άκούσης μη φανταστής πράμα κοσμικόν, 

μεγαλωσύνην, πρόσκαιρον, άλλα βασιλείαν ουρανών, άπόλανσιν 
αιωνίων αγαθών... (αυτόθι, σ. 77). 

γ') Ό Χριστός «ξύλον ζωής» έν μέσω του Παραδείσου 

σ. 304. Γ0 Λόγος ό τού Θεού καί πατρός, τώ πατρί όμοούσιος, την έν 

παραδείσφ ποτέ τον γένους ημών πανωλεθρίαν έπανορθούμενος, καί τό χει¬ 

ρόγραφον τής έκεϊσε κατάρας λϋσαι κατεληλνθώς τή διά σαρκός οικονομία, 

παράδεισον έν 3 Εδέμ κατά 3 Ανατολάς τής Ιδίας θυμηδίας τε καί ευφρο¬ 

σύνης καί λαμπρότητος, ήλιος ών αυτός δικαιοσύνης ω Ανατολή όνομα, 

ή ημάς εξ ύψους επιοκεψαμένη, καί φυτά ανθρώπινα φντεύσας έν 

αύτώ, ψ ν χ ά ς όλνμπίονς, ας αυτός οιον εκ τής γής έξελέξατο τού κόσμον 
(φντόν γάρ ουράνιον τον άνθρωπον καί τών έξω τίνές οίκ άμούσως έφαντά- 

σθησαν εις τοϋμπαλιν τών επιγείων έχον τάς ρίζας, άνω δηλαδή, δθεν καί άρ- 

δ&ται, λόγω ποτιζόμενον και τρεφόμενον θεωρία) καί τούτων μέσον πήξας ε¬ 

αυτόν ξύλον ζωής (ή σοφία γάρ έστίν ούτος, ξύλον ζωής ούσα τοϊς ζητοϋσιν 
αυτήν), νέος χρηματίσας "Αδάμ, μόνος άξιόχρεως καί έργάζεσθαι καί φυλάτ- 

τειν τον θεότενκτον εκείνον παράδεισον, ώστε μηδένα δυνηθή- 

ναι άρπάσαι τι τών αύτώ άνηκόντων, ει μή πού τις άρ’ είη τής απώλειας 

υιός* ούτως εύκαίρως (τό γάρ εαρινόν πλήρωμα τού χρόνου τής τής χάριτος επι¬ 

φάνειας άνατέταλκε) προϋτεινε τον φυσίζωον έκεϊνον καρπόν (τον σωτι)ριον 
φημί τού ευαγγελίου τής χάριτος λόγον) τοϊς περιστοιχούσιν αυτόν, ούκ εις 
θάνατον, άλλ3 εις ζωήν καί αθανασίαν, άρδεύων θεορρύτοις έπιρροαίς τον παρά¬ 

δεισον, έμπαρεχόμενος αυτόν χειμάρρουν τρυφής (0 φησιν ό Προφήτης) καί 
ποταμόν Θεού πλήρη τών τού Πνεύματος ύδάτων καί πηγήν ζωής, τών μετ 
ου πολύ τετραρρύτων άρχών ποταμίων, ώκεάνειον. Ούτως ούν έτρεφε τήν αρ¬ 

χήν τον παράδεισον, ούτως, ώς τό πάλαι τνπικώς, έκτνπώτερον γάρ, άλλ3 

οϋπω τελείως. Χαρίτων γάρ ήν αύτη τών τού Σωτήρος, ούκ αύτοϋ τού Σωτή- 

ρος άπόλαυσις... 
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σ. 305. *Ως γάρ (ή Θεία Πρόνοια), θείσα τον άνθρωπον έν παραδείσφ, 

τροφαίς έτρεφεν ακηράτοις, ταμιευσαμένη τον καρπόν τον ξύλου τής ζωής εις 

μέλλον σαν κατ άστασιν, μόνη Θεόν σοφία γνωστήν, ούτως ό Σωτήρ επιφανείς 

έν σαρκί καί τον καρπόν τον ξύλου τής ζωής παρασχών (εϊεν ό5 άν αί χάρι¬ 

ζες αί τον Πνεύματος, έν αΤς καί δι ών καί εις ας εξελέξατο καί έκάλεσεν, 

οϋς αυτός ήθέλησεν, θείς καί ονόματα κοινά, τοϊς κοινοϊς μυστηρίων διακόνοις 

άρμόζοντα, καί καθηράμενος αυτούς... καί πίστιν ένθείς... Καί αυτοί, φησί, με 

έδέξαντο καί έπέγνωσαν άληθώς οτι συ μέ άπέστειλας. Καί πνεύμα δούς εις 

τό θεραπενειν... Ταύτας ούν παρασχών αύτοίς τάς χάριτας, τούτον τον καρ¬ 

πόν τον ξύλου τής ζωής, τό ξύλον αυτό εις τον επιτήδειον καιρόν άπέθετο, κατά 

μικρόν άναβιβάζων εις τό άκρότατον τούς οικείους (παρεχόμενος εαυτόν διά 

του μυστηρίου τής θείας Εύχαριστίας, περί ου ώς μεταβαλλόμενου καί μετά- 

λαμβανομένου έξ άρτου καί οίνου, περαιτέρω). 

Τφ Φιλαδέλφειας Γαβριήλ (τφ Σεβήρω). 20 Όκτωβρίου 1594 

(Μελετίου Πηγά πατριάρχου * Αλεξανδρείας, Έπιστολαί έκδιδόμεναι υπό 

μητροπολίτου (τότε) ’ Αξώμης Μεθοδίου (Φ ο ύ ·γ ι α, νυν Θυατείρων), 

Άθήναι 1976 (τό κείμενον από τής σ. 302 κέξ.). 

XVIII Παράδεισος «Ά θάνατος» 

Κώδιξ Μ. Ααύρας 142 αί. 16ου. 'Αγιορειτική Βιβλιοθήκη Δ', 1939, σ. 75. 

Περί Παραδείσου 

'Ο Παράδεισος αισθητός έστι καί νοητός. Αισθητός μέν κατά τά φυτά 

καί τάς οπώρας, νοητός δε κατά την αντοϋ αθανασίαν, ούκ έστιν εκεί μεταλλα¬ 

γή καιρών, καύματός τε καί ψύχους, ουδέ όμβρου ρεϊθρον έξ ονρανόθεν’ ου 

διαδέχεται την ημέραν νύξ, αλλά πάντοτε λάμπονσιν αί τον Θεόν ακτίνες 

εκεί. 'Ολόφωτος τόπος, όλόλαμπος, όλως ευωδία καί τερπνότης άθάνατος. 

Κρατεί δε ή Ούρα του Παραδείσου είκοσι μιλιών διάστημα. 

Καί ταϋτα μέν περί τον Παραδείσου. Λέγεται δέ Παράδεισος καί ή 

έπουράνιος Ιερουσαλήμ. Γ0 τίμιος Παράδεισος λέγεται καί αί τον Θεοϋ φω¬ 

ταγωγοί έντολαί. Λέγεται δέ ό Παράδεισος παρ’ * Ελλήνων (8ΐο) *Η λ ύ- 

σ ι ο ν π ε δ ί ο ν . 
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ΧΪΧ Του κυροΰ Μανουήλ του Μεγάλου Ρήτορος του 
Κορινθίου (-1551) Λόγος περί Παραδείσου1. 

('Υποστηρίζει ότι ό Παράδεισος είναι έτι έπίγειος!) 

Μιχαήλ Γλύκας2 

(Κωνσταντίνος) Καισάριος Δαπόντες3 μοναχός Ξηροποτα- 

μηνός «Έγκώμιον Παραδείσου διά στίχων πολιτικών» έκ στίχων 100 

άσήμαντον διά τό θέμα μας. 

XX 'Ο Παράδεισος 'Τμνογραφικώς 
σ!) 'Ο Ληστής έν τφ ΙΙαραδείσω 

Ληστήν του Παράδεισον, Χριστέ, πολίτην τό «μνήσθητί μον» βοήσαντα 
προαπειργάσω. Αυτόν (του ληστοϋ) τής μετάνοιας κάμε άξίωσον. 

β') 'Τπαρκτός καί νυν Παράδεισος 

1. Λειμών μακάριε, φυτά θεόφυτα, Παραδείσου τερπνότης, νυν έπ εμέ 

δάκρυα σταλάξατε έκ φύλλων, ώσπερ οφθαλμιών, τον γυμνόν καί ξένον δό- 

ξης Θεόν. (ΤΚ, σ. 104). 

2. Σννάλγησον, Παράδεισε, τώ κτήτορι πτωχεύσαντι και τώ ήχω σου 
των φύλλων ΐκέτενσον τον Πλάστην μή κλεισαί σε. ’Ελεήμον, έλέησον τον 

παραπεσόντα. ('Ο οίκος, ΤΚ, σ. 105). 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1. Έκ του κώδ. ’Ιβήρων 512 τοϋ 16ου αΐ., έξεδόθη τό πρώτον ύπό Μανουήλ 
Γ ε δ ε ώ ν, έν Εκκλησιαστικής Άληθείας ΚΠόλεως τόμω 24, 1904, σσ. 381-384, δεύ¬ 

τερον δέ πληρέστερος ύπό του Εύλογίου Κουρίλα, Θεολογία 26, 1955, σσ. 375- 

384, έκ του κώδ. Μ. Λαύρας I 42, φ. 78. Γέγραπται δ’ ύπό τύπον έπιστολής πρός τόν μη¬ 

τροπολίτην Άδριανουπόλεως, όπου εΐχεν έκσπάσει ή περί παραδείσου έρις καί διχογνωμία. 

Περί του συγγραφέως τοϋ λόγου βλέπε: Άθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 

Μανουήλ ό Κορίνθίος καί εν ύμνογραφικόν αύτοΰ ποίημάτιον, έν Έπετηρίδος Παρνασσού 
τόμω 6, 1902, σσ. 71-89 (προσόμοια καί κανών εις Μάρκον Εφέσου έν σσ. 90-102}, άλλα 
ύμνογραφικά του έργα κατέγραψεν όΕύλόγιος Κουρίλα ς, Ή κρατούσα νυν γνώμη 

περί Παραδείσου έν τη Όρθοδόξω Εκκλησία, περ. Θεολογία 26, 1955, σσ. 194-196, 

375-384. 

2. Κουρίλα ς, ένΟ’ άνωτ. 

3. Κουρίλα ς, αυτόθι, σσ. 384-387, έκδίδων έξ ιδιοκτήτου του κώδικος άγα- 

ρασθέντος τώ 1941, καθά λέγει. 



ΓΡΑΦΗ, ΓΡΑΦΕΤΣ, (ΜΕΤΑ)ΓΡΑΦΩ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΩ, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ 

1. (Βασίλισσα Θεοδώρα) Ζωγράφον αυτή αντίκα άχθήναι προσ- 

τάττει καί εν τή προς άνατολάς άψϊδι γ ρ α φ ή ν α ι την άγνήν Θεομή- 

τορα, την τον Γένους ημών δηλ,ονότι μεσΐτιν καί σώτειραν. Γραφό¬ 

μενης ούν τής είκόνος, καί ήδη προς πέρας τον έργου βλέποντας, ώς τή 

υστεραία ό γραφών παρεγ ενετό, ή καί πέρας έπιθήσειν τή γραφή 

έβουλεύετο... όρα. γραφήν έτέραν καί ον την αντήν} πολύ τό διάφορον 

έχουόαν καί παρηλλαγμένον από τής ομοιότητας, έν ε ΐ δ ε ι (=προσώπω) 

άνδρικώ τον κύριον ημών Ίησούν Χριστόν επί νεφέλης φωτεινής καί επί πτε¬ 

ρύγων ανέμων όχούμενον καί περιπατούν τα, ώς ό θείος ψάλλει Δαυίδ... (έπε- 

ται περιγραφή... προφήται Ιεζεκιήλ καί Αββακούμ)... Ταύτ ίδών ό γρ α- 

φενς καί αφασία σνσχεθείς, διά τίνος τούτο τή 0εο<5ώρα δηλοΐ. ή δέ... ώς 

είχεν ευθύς παραγενομένη... ένετείλατο τώ γ ρ α φ 6 ΐ μηδόλως αύτώ ετι την 

χεϊρα επενεγκεϊν... Ά θ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, ν&Π& 

Ογ&Θ08. 5αθΓ&, 1909, σσ. 107,3 - 108,3 (Ί γ ν ατίου, ήγουμένου *Ακα- 

πνίου, Διήγησις Επωφελής...). 

2. Καί πως δοκεϊ τό καθ' ημάς τή των ζωγράφων προσεοικέναι. 

Καί γάρ εκείνοι, έπειδάν εικόνων μ ετ αγράφωσι τάς εικόνας (όταν 

δεν ζωγραφίζουν έκ του φυσικου, άλλ’ Ιίχοντες ώς πρότυπον οίλλην εικόνα), 

πλεϊοτον, ώς εικός, των αρχετύπων άπολιμπάνονσι, Μέγας Βασίλειος, 

Μ ι £ η 6, ΡΟ 31,493. 

3. Τοϊς... τάς όφθείσας αύτοϊς εικονογραφίας, ώ θαύμα, καί 

προ σαρκώσεως τού Λόγου μή καταδεχομένοις,... είκονογραφεϊν δ έ 

ένανθρωπήσαντα τον Λόγον καί τά υπέρ ημών αυτού πάθη ούκ άνεχομένοις 

(θεομάχοις αίρετικοΐς) ανάθεμα. 

Συνοδικόν τής Όρθοδοξίας, ( Ιθ&π ΟοιηΙΙ&Γά) ΤΓ&ναιιχ βΐ ΜβιηοίΓββ 

2, 1967, σ. 55,145-150* 

Ν. Β. Τ. 
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Άπο ενός καί πλέον αίώνος άνελήφθη καί συνεχίσθη έντατικώς μέχρ1 

τών ήμερων μας ή ερευνά περί τής εις τούς λαούς τής νοτιοανατολικής Ευρώ¬ 

πης εύρέως διαδεδομένης παραλογής (μπαλλάντας), γνωστής παρ’ ήμΐν 

ώς τραγούδι «του γεφυριού τής "Αρτας» ή «τής Τρίχας τό γεφύρι», εις την 

όποιαν ώς βάσις ύπόκεινται αί είς πολλάς χώρας άπαντώσαι δεισιδαίμονες δο- 

ξασίαι καί παραδόσεις, σχετικαί μέ την θυσίαν είς οικοδομήματα. 

Οί περισσότεροι των ερευνητών είς τά δημοσιεύματά των δεν άπέβλε- 

ψαν μόνον είς συλλογήν καί έμφάνισιν άγνωστου καί άνεκδότου υλικού εκ του 

προφορικού λόγου, άλλ’ έπεδίωξαν, ώς επί τό πλεΐστον, εκτός τής ερμηνείας 

των ώς άνω δοξασιών καί παραδόσεων, νά λύσουν τρία κυρίως προβλήματα, 

άναφερόμενα είς τό τραγούδι: πρώτον τής καταγωγής, δεύτερον τής πορείας 

καί τών φορέων τής διαδόσεως καί τρίτον τής αισθητικής αυτού αξίας. Αί πολ- 

λαί όμως συζητήσεις των δέν κατέστη δυνατόν είσέτι νά λύσουν ίκανοποιητι- 

κώς τά έξ αρχής τεθέντα προβλήματα. Τούτο δ* οφείλεται είς δύο κυρίως λό¬ 

γους: α') "Αλλοι έξ αυτών διεξήγαγον την ερευνάν των μέ ατελή γνώσιν υλι¬ 

κού παραλλαγών εκ τών διαφόρων χωρών, παρανοούντες συχνά διάφορα γλωσ¬ 

σικά, ιστορικά καί αισθητικά δεδομένα, σχετικά μέ την δημιουργίαν, την πο¬ 

ρείαν, την διάδοσιν καί την καλλιτεχνικήν άξίαν τού τραγουδιού είς τούς καθ’ 

έκαστον λαούς καί β’) μερικοί έφήρμοσαν εν τή έρεύνη των έσφαλμένας μεθό¬ 

δους. 'Όθεν ήτο φυσικόν διά τούς λόγους τούτους νά σημειωθούν ολισθήματα 

καί άστοχίαι ου μόνον είς επί μέρους, άλλά καί είς γενικώτερα ζητήματα καί 

νά διατυπωθούν αβέβαια καί άναπόδεικτα συμπεράσματα. 

Μελετών άπό μακροΰ δοξασίας καί παραδόσεις διά τήν θυσίαν είς οικοδο¬ 

μήματα καί παραλλαγάς (ν^π^πίβδ) τού εν λόγω δημοτικού τραγουδιού, έλλη- 

νΐκάς καί ξένας είς τό πρωτότυπον ή είς δοκίμους μεταφράσεις, διαπιστώσας 

δ’ ίκανάς έπί μέρους τε καί ουσιώδεις ελλείψεις καί άνακριβείας είς δημοσιεύ¬ 

ματα προγενεστέρων μελετητών, προέβην είς τήν σύνθεσιν τής παρούσης εργα¬ 

σίας διά τό κατ’ εξοχήν πολυσυζητηθέν λαογραφικόν τούτο θέμα. 

Τήν μελέτην μου διαιρώ είς πέντε ενότητας: Είς τήν πρώτην άναφέρω 

καί εξετάζω δείγματα δεισιδαιμόνων δοξασιών καί παραδόσεων περί θυσιών 

κατά τήν θεμελίωσιν καί άνέγερσιν οικοδομημάτων, είς τήν δευτέραν παρα¬ 

θέτω τό περιεχόμενον τής παραλογής είς τούς λαούς τής νοτιοανατο¬ 

λικής Ευρώπης, μετά παρατηρήσεων καί σχολίων περί έκάστης εθνικής παραλ¬ 

λαγής αυτής, είς τήν τρίτην τά στοιχεία καί τά επεισόδια τής παραλογής είς 

τούς διαφόρους λαούς, είς τήν τετάρτην άναφέρω καί κρίνω τάς σημαντικω- 

τέρας έπί τού θέματος συγκριτικάς μελέτας ξένων έρευνητών, εν δέ τή πέμπτη 
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καί. τελευταία συγκεφαλαιώ τα έκ τής όλης εργασίας μου πορίσματα, εκ των 

πραγμάτων άπορρέοντα. 

"Ας μου έπιτραπή νά σημειώσω τέλος ενταύθα ότι άπέφυγον τάς στατι- 

στικάς λεπτομέρειας, την σύνταξιν πινάκων μέ τά θέματα (μοτίβα) καί τά 

επεισόδια, τά περιλαμβανόμενα εις τάς διαφόρους κατά λαούς παραλλαγάς, ώς 

καί τήν παράθεσιν γεωγραφικού λαογραφικου χάρτου έξαπλώσεως του τρα¬ 

γουδιού, έφ’ όσον πάντα ταΰτα άνευρίσκονται εις τάς κατωτέρω άναφερομένας 

εργασίας του Ούγγρου Ε. V & γ % γ 3. 8, του Ρουμάνου Ο. V γ & 1) ϊ β καί του 

ήμετέρου Γ. *Α. Μ έ γ α. 

Α' ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΕΣ ΔΟΞΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΡΙΣ ΘΤΣΙΑΣ 
ΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ 

Πολυάριθμοι δημώδεις δεισιδαίμονες δοξασίαι καί παραδόσεις (1β£βη- 

άβδ), άπαντώσαι εις πολλούς λαούς, άναφερόμεναι δ1 εις θυσίας άνθρώπων καί 

ζώων, αναγκαίας διά τήν θεμελίωσίν, άνέγερσιν καί στερέωσιν ποικίλων οι¬ 

κοδομημάτων, ήτοι γεφυρών, κάστρων, φρουρίων, πόλεων, μοναστηρίων, εκ¬ 

κλησιών, οικιών, παρουσιάζουν εις τήν ουσίαν των ού μόνον εμφανείς ομοιό¬ 

τητας, αλλά καί διαφοράς, άναλόγως προς τάς θρησκευτικάς πεποιθήσεις, τήν 

βαθμίδα του πολιτισμού, τον φυλετικόν καί έθνικόν χαρακτήρα καί τον εν γένει 

τρόπον του βίου έκάστου λαού. 

Έν προκειμένη ό Ραιι18β1)ΐ11θί γράφει ότι κατά διαφόρους έπο- 

χάς εις λαούς λίαν άπομεμακρυσμένους άπαντοΰν τελετουργίκαί άνθρωπο- 

Ουσίαι προς στερέωσιν άνεγείρομένων οικοδομημάτων1. Εις δε τό «Εγχειρί¬ 

διου [Λεξικόν] τής γερμανικής δεισιδαιμονίας» άναγινώσκομεν: «Τό έθιμον 

είναι διαδεδομένου έφ’ ολοκλήρου τής γης. Τό συναντώμεν εις λαούς όλων των 

βαθμιδών τού πολιτισμού: εις τήν Κίναν, Ιαπωνίαν, Ινδίαν, Σιάμ, Βόρνεο, εος 

τήν Αφρικήν, παρά τοϊς Σημίταΐς, είς τήν Νέαν Ζηλανδίαν, Ταϊτήν, Χαβάϊ, 

εις τάς νήσους Φίτζι καί τούς 01ϊί1)θ&&8 τής νοτίου Αμερικής»2. Μέ τήν έγ- 

1. Ρ&ιιΐ 8 έ I) ί 11 ο I, Εβδ ΐΓαν&αχ ρυβύοδ βΐ Ιβδ αιΐιηθδ ά&ιΐδ Ιθδ ΐΓθύΐϋοηδ 

θΐ Ιβδ δΐιρΘΓδΙίΙΐοηδ άθ ίοαδ 1θ& ρ»γδ, Ραπδ 1894, σ. 85 κέξ.: Εθδ ΡοηΙβδ. Εθδ ΓΐΙθδ 
<1β Ια οοηδίηιοίίοη. Έν σ. 90: «Ε’υδ&βθ (Τ&δδβοΐΓ άβδ ίοηάυΐΐοηδ δυΓ άβδ Ιιοππηθδ, 

μυ», ρ&Γίοίδ, βΐ&ίβηΐ βτηπιαΓβδ ίοιιί νϊν&ηίδ, ου ά’αιτοδθΓ Ιθδ ρΓβιηϊέΓβδ ρίβΓΓθδ &νβο 

Ιθογ δ&ηβ & βΐέ οοηδί&Ιό βη ίΐθδ ρ&γδ Ιγ08 όΐοΐβηέδ Ιθδ υηβ άβδ αυΐΓθδ βΐ & άβδ έρο- 

«ίυθδ άϊίίβΓθηΙβδ». 

2. Η&ηάλνοΓίβΛυοΙι άβδ άβυίδοΐΐθη ΑβθΓβΙ&υΒβηδ. Βά. I, ΒβιΊϊη υηά Εβΐρζί£ 

1927, στ. 962, άρθρου Βαυορίβι·: «ββδ Β&υορίβΓ ΐδί βΐη ϋΙ)θΡ ιϋθ £«ηζβ ΕπΙθ υηά 1>θί 
νοθιβΓη &11θγ ΚυΗυΓδίυίβη νθΛ>ΓβίΙθΙθΓ ΒΓ&υοΙι. \νΐΓ ίΐηάβη Πιη ίη Οιΐη&, 

Ιηάΐβη, 8ϊ&ιη, Βογπθο, ϊη Αίπ1ι&, Ββί άβη δβιηϊΐθη, &υί ΝβυδθθΙ&ηά, ΤαΉίϋ, Η&\ν&ϋ, 
άοη ΡΐάδοΜ-ΙηδοΙη υηά <Ιβη (ΙΙΰΙκάιαδ ΐη δϋά&ΐϊΐθήοη». 
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κατόρυξιν εις τά θεμέλια οικοδομημάτων ή τήν έντείχισιν εις αυτά ζώντων 

ανθρώπων ήθελον ν’ άποτρέψουν τήν κατακρήμνισήν ή καταστροφήν των 

έργων τούτιον, λέγει ό Ε β 1 ί X ΕϊθΒγθοΙιΙ1. Ούτως έν Ιαπωνία ή θυ¬ 

σία προσεφέρετο άκόμη καί έκουσίως, θεωρουμένη τιμητική. 'Ο προσφερό- 

μενος έκοιματο εις τά θεμέλια τής οικοδομής καί έρρίπτοντο επ’ αύτοϋ όγκοι 

χωμάτων καί λίθων2. Μέχρι του 17ου αί., δταν δ Ίάπων αύτοκράτωρ άπεφάσι- 

ζε νά οίκοδομήση τά τείχη πόλεως, εις των υπηρετών του παρεκάλει νά τον 

θάψουν εις τά θεμέλια3. Δυτικώς τής Βαϊκάλης (έν τή νοτίιρ Σιβηρία) κατά 

τάς άνασκαφάς χωματοπύργου του 6ου - 7ου αί. άνευρέθη εις τήν βάσιν αύτοΰ 

ό σκελετός γυναικός. 'Η ούχί φυσική στάσις του σώματος, τά χέρια, πού ήσαν 

υψωμένα προς τήν κεφαλήν μέ τά δάκτυλα κεκαμμένα, ωσάν νά εΐχε ξεσχί¬ 

σει με τά νύχια τδ πρόσωπόν της, είναι πειστική μαρτυρία δτι ή γυναίκα 

εΐχε ταφή ζωντανή4. Έν Οθ,Ι&πι τής Σενεγάλης εις παλαιούς χρόνους προ τής 

κυρίας πύλης τής πόλεως έθαψαν ζώντα άγόρι καί κορίτσι, ίνα καταστήσουν 

τήν πόλιν άπόρθητον5. Έν Ββη^-ΐίοίε του Σιάμ κατά τήν κατασκευήν οχυρω¬ 

μάτων τινών, ΐνα ταϋτα διατηρηθούν, ό βασιλεύς συνεκάλεσε μυστικόν συμ¬ 

βούλιου καί άπεφασίσθη ν’ άποσταλουν αξιωματικοί τινες εις διάφορα περά¬ 

σματα, ένθα καί συνέλαβον τρεις διαβάτας, διά νά τούς θυσιάσουν μέ έγκατό- 

ρυξιν εις τά θεμέλια. Προ τής μοιραίας ώρας παρετέθη εις τούς δυστυχείς 

τράπεζα μέ φαγητά καί ποτά, κατόπιν δ’ ούτοι ώδηγήθησαν εις τόν τόπον 

τής θυσίας, ένθα άφέθη νά πέση επ’ αυτών όγκος χωμάτων καί λίθων. Εις τό 

1. ΓβΠχ Ιιίβϋτβοΐιΐ, Ζογ νοίΐίδΐίυπάθ, ΗβΗ&Γοηη 1879, σ. 284. Έν 
τφ κεφολαίψ Οίβ νθΓ^Γ&όβηθϊΐ Μβηδοίλβη (σσ. 284-296) ό συγγραφεύς παραθέτει σχε¬ 

τικά παραδείγματα. Βλ. καί Γ. Ά. Μ έ γ α, Τό τραγούδι τού γεφυριοϋ τής Άρτας. 

Συγκριτική μελέτη, Λαογραφία, τόμ. ΚΖ' (XXVII), Άθήναι 1971, σ. 35. Ή μελέτη 

έξεδόθη καί είς τήν γερμανικήν: Ο. Λ. Μ 6 £&δ, ϋίβ Β&ΙΙ&άβ νοη άθΓ ΑΓία-ΒΓϋοΙίΘ. 

Εΐηβ νβ^ΐβϊοΐιβηίΐβ υηίβΓδΐιο1ι\ιη£, ΤΙιββδ&ΙοηϊΙιΐ 1976. (ΙηδΙΐΙυΙ Γογ Β&ΙΙι&η 81υι1ϊβ5, 

150). 

2. (ϊΙιβΟΓ^ίιβ V γ & 1> ϊ β, Β&Ι&άα ρορυΐαπό Γοτηαηά. ΕιΒΙατα Αο&άθωΐθϊ 

Βθραβίϊοϊί δοοΐ&ϋδΐβ Κοπι&ιιία, [ΒυοαΓθ^Ιί] 1966, σ. 74, ένθα ή παραπομπή είς τοϋ 
Ο 3. γ ο η τήν ΒθδΟΓΪρΙΐοη άβ ΓβηηρΪΓβ <1β Ιδροη (1725). Κβουβίΐ όβ νοχ&£β8, τόμ. X, 

σ. 48, παρά τη Ηθνηβ άβδ ΐΓέκΙϊΙϊοηδ ρορυ]«ΪΓβδ, τόμ. VIII, σ. 454. 

3. Οϊιΐδβρρβ Οοοο1ιΐ&Γ3, II ροηίβ <Β ΑγΙ» θ ϊ δαοπίϊοΐ <1ί οοηδίΓυζϊοηβ, 

ΑηηαΙΐ άβΐ Μιΐδβο ΡϊΙγθ, I, Ρ&ΐβτπιο - Βο1ο^ηΐ& 1950, σ. 27, σημ. 88 (τοϋ ανατύπου). 
Ή 6λη μελέτη είς τά Αηη&ΐί, έν σσ. 38- 81. 

4. Εα,ϊοδ ναΓ£γ&5, ΚοΓδοΙπιπ^βη ζογ Οβδοΐιίοΐιΐβ Θθγ νοίΐΐδ&ίΐΐΐίΐάβ ϊιη 

ΜίΙΙβΙαΙΙβΓ, III. ϋβΓ Ηβρίιυηίΐ άβΓ ιιη^&ηδοΐιβη. Β&11»<1β νοη (ΙβΓ βΐη^βιυαυθΓΐΘη 

Ργ»ιι. (ΑοΙ& ΕΐΙιηο^Γ&ρ1ιίο& Αο&άβιηί&θ δοίβηΐΐαηιιη Ηιιη^&ηο&β, ΐοηιυδ IX, Ια$οί- 

ουίϊ 1-2), ΒυάβρβδΙ 1960. 8θρ3.Γ3ΐαηι, σ. 50. Τοϋ αύτοΰ, ΚθδβαΓοΙιβδ ίηΐο Ιϊιβ 

Μβ<Β&βνα1 ΙιϊδΙοΓν οί ΡοΙίι Β&ΙΙίΐιΙ, ΕΙι&ρίβΓ III (173-233): Τΐιβ οπ^ϊη οί ΙΙιθ «\νΗ.11β(ϊ- 

υρ λνίΐβ». ΑΙιαιΐΘΓηίδβ Κϊ&<1ο, ΒικΙηρβδΙ 1967, σ. 94. Γ. Ά. Μ έγα ς, ένθ’ άν., σ. 37. 

5. Ρ. Ε ϊ θ 1> ΐ’ β ο 1ί I, ένθ’ άν., σ. 287. Γ. Ά. Μ έ γ α ς, Ινθ’ άν., σσ.36-37. 
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φριχτόν τοΰτο έγκλημα έλαβε μέρος και ό βασιλεύς1. Καί εις τάς ημέρας μας 

(1956) κατά τήν άνέγερσιν μεγάλου δημοσίου οικοδομήματος έν Σιάμ έπεχεί- 

ρησαν νά έντειχίσουν εις αύτό ζώντα άνθρωπον, άλλα τοΰτο άπεφεύχθη, όταν 
έξέσπασαν έντονοι διαμαρτυρίαι από τούς κατοίκους2. 

ΙΊρός τούτοις οί Άνναμΐταί Σεδάγκ [έν τώ κεντρικω Βιετνάμ], λέγει ό Ν. 

Γ. Πολίτης, όταν κτίζουν οικίαν, ανοίγουν βόθρον βαθύν, εις τον όποιον ρί¬ 

πτουν δυστυχή δούλον καί επ’ αύτοΰ, ζώντος ακόμη, επιθέτουν τον πρώτον 

θεμέλιον πάσσαλον, διότι μόνον οΰτω, κατά τάς δοξασίας των, δύναται νά 

στερεωθή ή οικία. Διά νά έχη δ’ αΰτη διάρκειαν, πρέπει νά έχη καί ψυχήν3. 

ιΗ δεισιδαίμων δοξασία καί πραξις αύτη άπήντα παλαιότερον καί παρά 

τοΐς εύρωπαϊκοΐς λαοις. Ούτως εις τήν ΗΐδΙοπα ΒπΙοπιπη του Νεννίου, του 

6ου αί. (σσ. 40-53, έκδ. δειη Μ&γΙθ), λέγεται περί του βρεταννοΰ βασιλέως 

νοτϋ^βΓη οτι ήθελε νά κτίση πύργον, αλλά τά οικοδομικά υλικά, πού συνή- 

θροιζε κατά τήν ημέραν, ταΰτα έξηφανίζοντο μυστηριωδώς κατά τήν νύκτα. 

Τότε οί μάγοι του ειπον: —"Αν δεν εύρης νήπιον χωρίς πατέρα καί άν δεν τό 

φονεύσης καί δέν ραντίσης τον τόπον με τό αιμα του, ό πύργος ποτέ δεν θά 

κτίσθή4. Κατά τήν πληροφορίαν ταύτην τό παιδί φονεύεται, άλλ’ 6 συνήθης 

τρόπος θεμελιώσεως του οικοδομήματος είναι ή έγκατόρυξις εις τά θεμέ>ια ή 

ή έντείχισις του θύματος ζώντος. Εις τινα προσέτι κελτικήν έκ Σκωτίας παρά- 

δοσιν κατά τήν θεμελίωσιν μοναστηριού άνθρωπος ένετειχίσθη προς έξιλέωσιν 

τών τοπικών πνευμάτων5. Έν Αγγλία επίσης κατά τό έτος 1867 έκσκαφαί 

υπό μηχανικών εις τήν γέφυραν του Ταμέσεως έφεραν εις φως πλήθος οστών 

βοών καί προβάτων. Κατά τάς περί τών ευρημάτων τούτων συζητήσεις τών 

εταίρων τής έν Αονδίνιρ Αρχαιολογικής Εταιρείας διετυπώθη τό συμπέρα¬ 

σμα ότι οί προηγούμενοι άρχιτέκτονες ή έργάται τής γεφύρας, επειδή αί θυ- 

σίαι ανθρώπων καί ζώων δέν έπετρέποντο πλέον, έθεσαν τουλάχιστον τά οστά 

αυτά εις τά θεμέλια προς στερέωσιν του χτίσματος6. Κατά παράδοσιν περί του 

πύργου ΕίοίιΙθηδίβΐη7 τής Θουριγγίας ένετειχίσθη έν αύτφ κοριτσάκι άθωον, 

άγορασθέν υπό τυχοδιώκτιδός τίνος. Τοΰτο έξηκολούθει νά τρώγη τεμάχιον 

1. Περιοδ. Μόΐυδίηβ, έτ. IV, Ρ&γϊβ 1888, στ. 14-15, παρά Ο. V Γ & 1) ΐ β, ένθ’ 

άν., σ. 74. 

2. Κατ’ άνακοίνωσιν του έκ Σιάμ ομογενούς Αλεξάνδρου ΙΤαπανικολάου. Βλ. καί 

έφημερ. «Έθνος», Άθήναι 26 Μαρτίου 1956. 

3. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', έν ’Αθήναις 1920, σ. 30. 

4. Ρ, Π ΐ θ 1) Γ 6 ο Ιΐ ί, ένθ’ άν., σ. 285. Γ. Ά. Μ έ γ α ς, ένθ’ άν., σ. 36. 

5. Γ. ’Α. Μ έ γ α ς, ένθ’ άν., σ. 36. 

6. Ρ. Πιε ό ΓβοΚ ί, ένθ’ άν., σσ. 284-285. Ο. V γ & Ιο ϊ β, ένθ’ άν., σ. 73. 

Γ. Ά. Μ έ γ α ς, ένθ’ άν., σσ. 37-38, ένθα περισσότεραι λεπτομέρείαι. 

7. Βίοΐιίβηδίβϊη καί ούχί ΙπββοηΒίβίη, ώς γράφει ύ Γ. Ά. Μ έ γ α ς, ένθ’ άν., σ. 
36, καί αλλαχού. 
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γλυκίσματος, ενώ έκτίζετο. Συγκινηθείς μέχρι δακρύων ό πρωτομάστορας 

άπεποιεΐτο νά συνέχιση το κτίσιμον, τότε όμως έπιέσθη υπό του άρχαντος νά 

έπιτελέση τό χρέος του, ένώ δ’ ό τοίχος ύψώνετο, τό κοριτσάκι έφώναζε: 

«Μάννα, άκόμη σέ βλέπω». Εΐτα, στηρίζόμενον καί όρθούμενον είς τάς άκρας 

τών ποδών του, έφώναζε: «Μάννα, σέ βλέπω λιγάκι», όταν δ’ έτοποθέτησαν 

έπ’ αύτου τον τελευταΐον λίθον, τό παιδί έφώναζε: «Μάννα, δέν σέ βλέπω πιά». 

Έν συνεχεία παραδίδεται οτι ή μητέρα καί ό κτίστης δέν έζησαν πλέον μετά 

τό έγκλημα τούτο1. 

'Ο Ηθΐηίιοΐά ΚόΙιΙβΓ έδημοσίευσε σειράν Γερμανικών παραδόσεων μέ 

κέντρον την θυσίαν παιδιού είς οικοδομάς2. Μαζί μέ τάς παραδόσεις αύτάς 

πραγματεύεται δι’ ολίγων καί περί τής παραλογής τής δι’ έντειχισμοΰ 

θυσίας γυναικός, έπί τή βάσει μιας ουγγρικής, μιας σερβικής, δύο ρουμανικών 

καί τριών έλληνικών παραλλαγών τής έν λόγω παραλογής (Βαίΐδκΐθ). Αναφέ¬ 

ρω ενταύθα μερικάς έκ τών υπό Κ. ΚοίιΙβΡ δημοσιευθεισών, ώς άνω, παραδό¬ 

σεων: Έν τή παραδόσει περί τού κάστρου Ηβτί,ζβιΐΓ^ μητέρα από έτους πωλεΐ 

προς έντείχισιν τό παιδί της. Άγανακτήσασα ή σύζυγος τού καστελλάνου, την 

ραπίζει, όταν έκείνη λαμβάνη τά συμφωνηθέντα χρήματα3. Είς τό παιδί έδόθη 

κουλούρι, πού τό ετρωγεν, όταν έκτίζετο. Έπιτιθεμένης έπ’ αυτού τής τελευ¬ 

ταίας πλάκας, άκούονται αί κραυγαί του. Έν τή παραδόσει τού κάστρου Υθ- 

8ΐβη1)θΓ§ οικοδόμος είναι ό ραπίζων την μητέρα, λέγων: «Ιίροτιμότερον θά 

ήτο, εάν θά έφευγες άπό έδώ μέ τό παιδί σου νά ζητιανεύης». Έν τή παραδόσει 

διά τόν πύργον Ρ1β88θ γυναίκα πωλει τό κωφάλαλον παιδί της άπό τριετίας, 

διότι αυτή δέν ήλπιζεν οτι τούτο θ’ άπέκτα ποτέ την φωνήν του: 'Όταν τό 

παιδί έκτίζετο, άπέκτησε την φωνήν του καί είπε: «Τό στήθος τής μάννας ήτο 

μαλακώτερον άπό προσκέφαλον, άλλ’ ή καρδιά της σκληροτέρα τής πέτρας». 

Έν παραλλαγή τής παραδόσεως διά τό Επ8θ1ι1>αΓ£ έχομεν τον διάλογον: —Τί 

είναι μαλακώτερον ένός προσκεφάλου; Τό παιδί άπαντα: —-Τό στήθος τής 

1. Α ά. \ν ιι I 11ί ο, ϋβΓ θβαΐδοΐιβ νο1Ιί53θβΓ£ΐίΐιιθ6 Θθγ Οβ^βητνβΓΐ, Εβϊρζϊ^ 

19254, σ. 300. (3. V Γ3.Θ ί β, ίίνθ’ άν., σ. 75. Ή αυτή περίπου διήγησις μέ τούς λόγους 

του έντειχιζομένου παιδιού άπαντα ώς έπεισόδιον είς τήν ρουμανικήν παραλογήν «τοΰ 
Μαστρομανόλη ». 

2. Η. Κ ο 1ι 1 β γ, ΑιιΓδϋίζθ ϋ&6Γ Μ&ΐΌΐΐΘη ααθ νοΙΙίεϋβίΙθΓ. ΒβΓίΐα 1894, σσ. 

36-47: Εΐη^θηηαυβΓίθ Μβηδοίτβη. Βλ. καί Η&ηάννόΓΐθΐώιιοΙι <1β8 άβυίδοϊιβη ΑθβΓ§Ι«ιι- 
06Π8, τόμ. I, ΒβΓίϊη υηθ Εβϊρζϊ^ 1927, στ. 962-964: ΒαιαορΓβΓ, τόμ. II, 1929/30, 

στ. 712-714: Εΐηπι&αθΓη, τόμ. III, 1930, στ. 1558-1567: Ηίηΐδβαιι. 
3. Σημειωτέον, προσθέτομεν ήμείς, δτι είς μίαν άρμενικήν παραλλαγήν του έντειχι- 

σμοΰ γίνεται λόγος περί θυσίας έγγονής, δοθείσης πρός τούτο υπό γραίας μάμμης, υπόστα¬ 

σης τόν πειρασμόν χρυσού, προσφερθέντος είς αυτήν, ϋ ^ Η. 8 ί Πΐ η ΐ, Εθ^ΘτκΙίτ Γθ- 

Ιϊ^βΐ ζΐΟΐΙβ [Ή παράδοσις τής κτισθείσης κορασίδος], έν Αηΐ-Αηα&πΐΐ άο οτιΒατά «γ- 

πτβ&ηα, ΒυουΓβίΙΪ 1941, σσ. 243-246. 
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μάννας. —Τί εΐναι γλυκύτερον του γάλακτος καί του μέλιτος; —'ΙΙ αγκάλη τής 

μάννας. Τό παιδί δεν έκτίσθη, διότι ώμίλησεν. Εις άλλην παραλλαγήν διά τον 

πύργον δ£3Γ£&πΙ οί κτίσται αισθάνονται φρίκην, όταν τό παιδί αναμειγνύεται 

εις τάς ομιλίας των περί μητρικής στοργής καί καλωσύνης, καί αποποιούνται 

να τό κτίσουν. Έν δε τή παραδόσει διά τό κάστρον Ηθηηθ1)«Γ§ τό παιδί ένς- 

τειχίσθη παρά του ίδιου του πωλήσαντος αυτό πατρός του. Όταν τελειώνη τό 

κτίσιμον, κραυγάζει: —Πατέρα, πόσον ί βαθύ] εϊναι τό σκοτάδι! Άκούσας την 

κραυγήν ό κτίστης, καταπίπτει άπό τήν σκαλωσιάν. Έν τή παραδόσει διά τήν 

πόλιν Μα£(ίθηϊ)ΐΐΓ£ ή θαλαμηπόλος τής συζύγου του βασιλέως Οΐίο προσφέ¬ 

ρει τό παιδί της προς έντείχισίν εις τά θεμέλια τής πύλης τής πόλεως1. 

Έκτος τούτων προσθέτω είσέτι τάς έξης νεωτέρας ενδείξεις: Κατά τό 

έτος 1841, ότε έκτίζετο νέα γέφυρα έν τή πόλει Η&11β καί άλλη είς σιδηροδρο¬ 

μικήν γραμμήν έν Γερμανία, έλέγετο ότι έπρεπε νά έντειχίσουν είς αύτάς άπό 

ένα μικρό παιδί2. ’Άλλαι πληροφορίαι άναφέρουν έν Γερμανία θυσίαν διδύμων 

παιδιών3 κατά τήν άνέγερσιν οικοδομημάτων. 

'Η θυσία ανθρώπων συνετελεΐτο παλαιότερον καί προς σύγκλεισιν ρηγμά¬ 

των είς οχυρά, προκαλουμένων υπό ορμητικών ύδάτων. Ούτως, ότε κατά τό 

1463 τό πρόχωμα τού Νο^αΙ διεσπάσθη υπό των ύδάτων καί όλαι αί προσπά- 

θειαι νά συγκλείσουν τό ρήγμα άπέβησαν μάταΐαι, έμέθυσαν ζητιάνον, τον 

έκρήμνησαν είς τό χάσμα καί τον έσκέπασαν μέ χώμα. Καίτοι τούτο διετηρήθη 

μόνον ώς λαϊκή παράδοσις, όμως είς αυτό πιθανώς, ώς βάσις ύπόκειται έν γε¬ 

γονός4. Αναλογίαν τινά προς τούτο έ'χει μια ελληνική καί έτέρα ρωμαϊκή παρά- 

δοσίς, τάς οποίας άφηγεΐται 6 Πλούταρχος5. Τό σχετικόν χωρίον τού Πλου¬ 

τάρχου6 κρίνω σκόπιμον νά παραθέσω ενταύθα. "Έχει ώς έξης: Κατά Κελαι- 
νάς πόλιν τής Φρυγίας χάσμα μεθ’ ϋδατος γενόμενον πολλάς οικίας αυτάν¬ 

δρους είς τον βυθόν εϊλκυσε. Μίδας <5* ο βασιλεύς, χρησμόν ελαβεν, εάν τό 

1. Η&ηάννόΓΐβΓΪηιοΙι δββ δβαΐδοϊιβη ΑύβΓ^Ι&υ^βηε, τόμ. II, 1929/30, στ. 713. 
2. Α ά. \ν ία 11 Ιι β, ένθ’ άν., σ. 300. Βλ. καί Ο ν ί (1 ΐ υ Ρ α ρ α ά ΐ γπ Νθ&βοθ 

Β&δαΓ&ϋ, ιηβρίβηιΐ Μ&ηοΐβ ?ΐ νΐηζαίοπ άβ ιιτη&Γβ, ΚβνΐδΙίΐ άβ Εοΐοίοι*, έτ. VII, άρ. 
3-4, ΒιιοιίΓβ^Ιί 1962, σ. 69. 

3. Γ. Ά. Μ έ γ α ς, ένθ’ άν., σ. 36. Τό αυτό άναφέρεται είς σερβικήν παραλογήν 

διά τό κτίσιμον τής Σκόδρας καί είς σερβικήν παράδοσίν 8ιά τό οχυρόν Πϋ£&. 

4. Α δ. \Υ υ 111ι β, ένθ’ άν·, σ. 300. «8ο Λναπίβ 1463 Ββΐ Βηιοΐι άβ5 Νο^ειΙ- 

δ&πιιη5, »1δ »11β ΑιΊιβΐΐΘη ν8Γ£βΙ>1ΐο1ι νν&Γβη, θϊη ΒθΙΙΙθγ ϊη δίο Εϋοΐιβ ^βνν^οΓίθη υηδ 

ϋύβΓδοίιϋΙΙβΙ»: Βλ. άρθρον Εΐηιη&αβΓη έν ΗειηάννοΓίβΓύιιοΙι <3βδ δβυίδοΐιβη ΑθβΓ^Ι&υ- 

Ββηδ, τόμ. II, 1929 - 1930, στ. 713. 

5. Γ. Ά. Μ έ γ α ς , ένθ’ άν., σ. 37. 

6. Τό αναφέρει ό Γ. Ά. Μ έ γ α ς ακριβώς ώς έχει είς τήν «Νεοελληνικήν Μυθο¬ 

λογίαν» τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, τόμ. Α', (μερ. Α'], έν Άθήναις 1871, σ. 144, ένθα δέν 

παρατίθεται ολόκληρον. 

4 - 2 - 1983 
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τιμιώτατον έμβάλη, συνελεύσεσθαί' ό δέ χρυσόν καί άργυρον έμβαλών, ουδέν 

έβοήΟησεν. 'Άγχουοος δέ, υιός τον Μίδα, λογισάμενος μηδέν είναι τιμιώτερον 

εν βί(ρ ψυχής ανθρώπινης, δούς περίπλοκός τω γέννησαντι καί τη γυναικί 

Τιμοθέα, έφιππος εις τόν τόπον τοϋ χάσματος ήνέχθη. Συνελθούσης δέ τής 

γής, χρνσεον βωμόν έποίησεν Ίδαίου Δ ιός άψάμενος τη χειρί. Ουτος 6 βο>μός 

περί εκείνον τόν καιρόν, εν φ τό χάσμα συνέβη γενέσθαι, λίθος γίνεται" τής 

δ* ώρισμένης προθεσμίας παρελθούσης, χρνσεος όράταΐ' ώς Καλλισθένης έν 

δεντέρω Μεταμορφώσεων. Δια μέσης τής αγοράς ρέων ό Τίβερις διό μήνιν 

Ταρσίου Λ ιός, μέγιστόν άπέρρηξε χώμα καί πολλός οικίας έβύθισε" χρησμός 

έόόθη λήξεαθαι, εάν τό τίμιον έμβάλωσι" των δέ χρυσόν καί άργυρον έμβα- 

λόντων, Κονρτίος των επισήμων νέος, τόν χρησμόν νοήσας καί λογισάμενος 

την ψυχήν τιμιωτέραν, έφιππον εαυτόν ερριψεν εις τό χάσμα καί τούς οικεί¬ 

ους έξέσωσε των κακών' ώς ’Αριστείδης έν τεσσαρακοστά) Ιταλικών1. 

Κάποτε, όταν τελειώνη τό οικοδόμημα, έρωτάται ό πρωτομάστορας υπό 

τοΰ άρχοντος, άν θά ήδύνατο νά κτίση έν άλλο έτι τούτου ωραιότερου, και έν 

τη καταφατική του απαντήσει ούτος ενταφιάζεται ζών είς τό ύπ’ αύτοΰ κτισθέν 

οικοδόμημα2. Οΰτω, κατά την κατασκευήν τοΰ κάστρου Νβιιβη1ΐΕί§θη, ό Ιππότης 

ΙΙοΜθη1)£ΐ§θη ήπείλησε τόν αρχιτέκτονα μέ θάνατον, εάν τούτο δεν θά ήτο τό 

ώραιότερον των υπαρχόντων. 'Όταν τό έν λόγω κάστρον άπεπερατώθη, ό άρ- 

χων ήρώτησε τόν άρχιτέκτονα, εάν θά ήδύνατο νά κατασκευάση έτερον ώ¬ 

ραιότερον. Εκείνος, άπαντήσας καταφατικώς άστειευόμενος, ένεταφιάσθη ζών 

έν αύτώ3. Τό αύτό ύπέστη καί Τσπανός άρχιτέκτοίν έντειχισθείς ζών, ίνα μή 

κατασκευάση παρόμοιον κάστρον εκείνου πού έκτισε4. 

Έν σχέσει νυν μέ τήν έν Γερμανία οίκοδόμησιν οικίας ό Ρειιΐΐ δ&ΓίοΓί 

συνεκέντρωσε λίαν ενδιαφέρον υλικόν έν τώ έργω του δΐΗβ ιιικί ΒΓίΐυοΙκ 2^γ 

Τθΐΐ, Τυθϊρζΐ§ 1911. Έν σσ. ί-49 οδτος παραθέτει ίκανάς συγκρίσεις γερμανι¬ 

κών δοξασιών, πίστεων, ποικίλων δεισιδαιμονιών καί παραδόσεων μέ άνα- 

λόγους άλλων λαών. Τό δέ ένδιαφέρον, πού εΐχεν άλλοτε ή τοποθέτησις τοΰ 

πρώτου λίθου είς τα θεμέλια μιας οικοδομής, τώρα, λέγει, διατηρείται μόνον 

διά τά δημόσια κτίσματα5. 

1. Πλουτάρχου, Συναγωγή ιστοριών παραλλήλων, ελληνικών καί ρωμαϊκών 5, 30Γ, 

Ε-307Α. 

2. Τούτο άπαντα ώς έπβισόδιον καί είς ρουμανικάς παραλλαγάς τοΰ τραγουδιού 

«τοΰ Μαστρομανόλη». 

3. Α. Κυίιη υ η <1 \Υ. 8ο1)ΐν&ι·Ιζ, ΝοπΜβυΙδοίΐΘ 83£βη, ΜατοΗθη αηιΐ 
ΟβΗταιιοΗβ, Ι.βΐρζϊξ1 1848, σ. 77. Ο. V γ α 1) ΐ θ, ένθ’ άν., σσ. 73-74. 

4. Α ]. Ρ ο ρ θ 5 ο « - Τ β 1 θ £ 3, ΑδβΓϊΐάη&π $ΐ αηα1θ£ϋ ίη ίοΐοΐοηιΐ Κοπιιη 
ΙΗϊήο, Ο&ϊονα 1927, σ. 141. Ο. V Γ & 1) ϊ θ, £νθ* άν., σ. 74. 

5. Ρ. 8 & Γ (, ο Γ ϊ, 8ΐ11θ υη<1 ΒγηοοΙι, 21βΓ Τβΐΐ, Εβίρζή* 1911, σσ. 9-10. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ· 4 
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Διά τάς ανάλογους πίστεις άλλων βορείων λαών έ'γραψεν ό Α. β&ικίΐίΐβί1. 

Διηγούντο έν Κοπεγχάγη 6τι προς άποσόβησιν κατακρημνίσεοπ τειχών Σλά¬ 

βον μικρόν κορίτσι, τό έβαλαν νά καθίση μέ τά παιγνιδάκια του καί μέ φαγη¬ 

τά εμπρός εις τραπεζάκι καί δώδεκα κτίσται υπό τούς ήχους μουσικής έκτι¬ 

σαν άπό πάνω του μίαν Θόλον2. 

Το θέμα τής Θυσίας προς στερέωσιν οικοδομημάτων άπαντφ καί εις τούς 

Ουκρανούς καί εις τούς Ρώσους, ώς άναφέρουν οί Β.β. ΟήηοβηΙίΌ, Α. Α. 

Ν&νΡΟ^Ιά καί Μ. I. Οΐΐίον&ηΐ3 4. Ό Ρουμάνος ερευνητής V. Οίοβαηυ γρά¬ 

φει ότι έν τή «Παλαια ρουμανική τέχνη» του ό Ια/ΐΐϊΐΪΓδΙα, όμιλών περί τής αρ¬ 

χιτεκτονικής τής έν Ρουμανία Μονής του Αγ£6£, ευρίσκει τήν ευκαιρίαν νά 

καταστήση γνωστήν εις τήν Ρωσίαν τήν παράδοσιν «του Μαστρομανόλη» καί 

δεικνύει ότι εις τό ομώνυμον μέ τήν παράδοσιν ρουμανικόν τραγούδι υπάρχουν 

δύο Θέματα (μοτίβα) ευρέως διαδεδομένα, τό τής Θυσίας προς στερέωσιν οι¬ 

κοδομής, ώς καί έν Ρωσίφ, καί τό τής ύπό του άρχοντος καταπιέσεως τής δη¬ 

μιουργικής δυνάμεως, τής ικανής νά κατασκευάση καί άλλα επιβλητικά μνη- 
~ 4 μει,α % 

Έν σχέσει τώρα προς οικοδομήματα, διά τά όποια χρησιμοποιείται ξύ- 

λον, λαμβάνουν χώραν ίδιάζοντά τινα έθιμα. Τό ξύλον γενικώς θεωρείται ότι 

περιέχει ψυχήν. Τό κόψιμόν του λοιπόν θά γίνεται μόνον εις ώρισμένον χρό¬ 

νον. Διά τών σχετικών έθίμων θ’ άποφευχθή ή είσοδος επικινδύνων πνευμά¬ 

των είς τήν μέλλουσαν κατοικίαν. 'Η είσοδος εις τό νέον κτίσμα γίνεται μέ 

τήν τήρησιν ώρισμένων κανόνων, διότι κάθε νέον έργον, κατά τάς λαικάς δοξα¬ 

σίας, θεωρείται έπικίνδυνον. Μόνον, αν τό νέον κτίσμα συνδεθή μέ μίαν υπαρ- 

ξιν, έμψυχοΰται καί τότε εΐναι κατάλληλον, διά νά κατοικηθή5. Συχνά, πριν 

είσέλθουν είς νεόδμητον οικίαν έν Γαλλία, θυσιάζουν ζφον6. *0 Ρ. 8αι*Ιθπ 

λέγει ότι έν Γερμανία θυσιάζουν πετεινόν είς τό κατώφλιον τής οικίας ή αφή¬ 

νουν έντός ζφον ν’ άποθάνη εξ άσιτίας ή ραντίζουν τάς γωνίας τής οικίας μέ 

1. Α 11) θ δ&ηάΐείβί, Α 8ΐυάγ ΐη 11ΐΓθ8ΐιίη£-ί1οοΓ οοηδίπιοί,ϊοιίδ, ΠαίΙΙΙΐΡΘδΙι- 

ϊη£ ίΓ&άϋϊοηδ αηά ίίιβ ηια^ΐο ^ιιαηΒηβ ο£ Ιΐιβ Ιιοιίδβ, έν ΡΡΟ, άριθ. 136, ΗβΙδίηΜ 
1949. 

2. Β. V 'ά γ £ γ & 8, £νθ* άν., σ. 49. 

3. ΑΙ παραπομπαί είς τά ϊργα των υπάρχουν είς τήν μελέτην του V 3.1 β ρ ϊ 11 0 ΐ 0- 

I) & η ιι, Ι&^ϊιηΐΓδΙι,ϊ ίοΐοίορυΐ Γοωΐη. Βΐυάϋ ΟβΓοβίάπ άβ ϊδίοήβ ΙΗθγ&γιΙ ίοίο 
Ιογ, £τ. VIII, άρ. 3-4, ΒιιοιίΓβρΙί 1959, σ. 678, σημ. 3. 

4. V. 0 ί ο 1) & π ιι, ένθ’ άν., σσ. 677-678. 

5. ΜΪΓ08& Ε 1ί « ά β, ΕοΓηπιβηΙάΓϋ Ι& 1β£βηά& Μθ?ΙθΓα1ιιϊ Μ&ηοΐβ, Βιιου- 
Γβ^Ιϊ 1943, σσ. 45 κέξ. 

6. Πολλά παραδείγματα παρά Ρ & α 1 δβΒΐΙΙοΙ, Ββ ίοΙΙι-ΙοΓβ άβ ΡΓίΐηοθ, τόμ. 

IV, Ραπδ 1907, σσ. 97-98: Β&οπϊίοθ Θθ 1». ιηώδοη ηβανθ. 
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το αίμα ζώου κττ. Προς άποφυγήν, λέγει, δυστυχίας των ιδιοκτητών πρέπει 

νά είσέλθουν είε την νέαν οικίαν ζφα καί έπειτα άνθρωποι1 2. 

Ενδιαφέροντα είναι καί τα διάφορα έν Ευρώπη έθιμα κατά τον τερματι¬ 

σμόν τής οροφής τής οικίας3, ώς π.χ. ή τοποθέτησις είς την στέγην πρασίνου 
κλάδου δένδρου ή στεφάνων έξ άνθέων. Σχετικώς τώρα μέ τον τόπον, είς τον 
όποιον κτίζεται π.χ. μία έκκλησία, δεν είναι δυνατόν ό χώρος οδτος νά έκλεγή 
κατά τύχην. Ούτως είς παραδόσεις δι’ εκκλησίας καί μοναστήρια καί άλλας οι¬ 

κοδομάς γίνεται συχνά μνεία υπερφυσικών συμβάντων, τά όποια καθορίζουν 
την εκλογήν3. "Αλλοτε οί κτίσται ζητούν οί ίδιοι ένδείξείς διά τον καθορισμόν 

τού τόπου τής οικοδομής. Ούτως εκλέγεται ό χώρος τής άνεγέρσεως ιερού ναού 
έν Έλλάδι, ώς έπί τό πλεΐστον, έξ εύρέσεως είκόνος άγιου είς τον τόπον, κατό¬ 

πιν ονείρου, ή έξ άποκαλύψεως τού ιερού τόπου υπό αίγός4. 1 Αλλαχού κυρίως 

χρησιμοποιούνται ζφα, τά όποια ευρίσκουν την κατάλληλον θέσιν. 'Η εύρε- 

σίς της είναι ουσιώδης, έφ’ οσον οί άνθρωποι δέν αποδίδουν έξ εαυτών είς τινα 

τόπον προσφόρους διά την ζωήν ιδιότητας, άλλ’ αύται προϋπάρχουν εκεί, οί 

δ’ οίκοδομοΰντες πρέπει νά τάς άνακαλύψουν5. 'Τπάρχει σειρά ενδείξεων διά 

τόπους απαίσιους, ήτοι τόπους, δπου έγένοντο βίαιοι θάνατοι, τόπους έγκατα- 

λελειμμένους κττ.6. έν Σικάγω Καθηγητής ΜΪΓΟβα Εΐϊαάθ νομίζει οτι οί άν- 

1. Ρ. 8 & Γ ί Ο Γ ΐ, δνθ’ άν., σσ. 6 κέξ. 

2. Ρ. 8 & ϊ η I γ ν β 8, Εδβαίδ άβ Γο11<1οΓβ βΐθΐίςιιβ. Μα^ίθ, ΐϊΐχΐΐιβδ βί πυΓαοΙβδ 
άαηβ ΓΑηοίβη βί 1β Νουνβαα Τβδίαηιβηί, Ραήδ 1922 /1923, σ. 104: Εβ ογοιχ ά’υη Ιβι*- 
Γ&ΐη θΙ Γβάίίΐοαίΐοη ά’υηβ πιαΐδοη οιι ά’υη Ιβιηρίβ. Εβδ ιηαΐδ άβ ρπδθ άθ ροδδβδδϊοη. 

3. Ρ. 8 α ϊ η 1 γ ν β δ, ένθ’ άν., σ. 105. Ό Μ ΐ γ ο β & Ε 1 ϊ α ά θ έν Τγοϊ10 ά’Μ- 

δίοίΓβ άβδ Γοΐΐ^ΐοηδ, Ρ&ρϊδ 1953, σ. 317, λέγει: «Τοιίδ 1β8 εαηοΙυαϊΓβδ δοηί οοηβαοΓέδ 
ρ&ρ ιιηβ 11ΐθθρ1ΐ3.ηϊθί> όοπναϊΐ ΚοθβΓίδοη δηιΐΐΐι (ΕθοίυΡθδ, ρ. 436). Μαΐ« 53. γθιπ3ρ- 

ηυβ ηβ άοίΐ ρ3δ θΙγθ οοηδΐάθΓόθ οογππιθ ΙΐιηΐΙαίΐνβ. Οα άοΐί, ΡόΙθηίΐΓβ αυχ άβπίθυΓΘδ 
(Ιβδ βΓΐηΐΙθδ οιι (Ιβδ δ&ϊηΐδ θΐ, βη. £0η0Γα1, & ΙουΙβ ΙιαύΐΙαΙΐοη Ιηπηαΐηθ. ϋ’αρΓόδ 1& 1β- 

§θηάβ, 1β πιαταβουί φΐί ίοηάα ΕΙ-ΗβΓηβΙ 3 1& ίΐη άυ XVI® δΐόοΐβ δ’αιτβία ροιίΓ ραδδβΓ 
13 ηαίΐ ρτβδ άβ 1& δοατοβ βί ρΐαηία υη ΜΙοη βη ΙβΡΓβ. Εβ Ιβηάβιηαϊη, νουΐαηΐ 1β τβ- 
ρΓβηάΓθ ροιίΓ βοηίίηυβΓ δα γοιιΙθ, Ϊ1 ί,Γουνα φΐ’Π αναϊί ρπΐδ ταοΐηθ βί φΐβ άββ Θοιιγ- 
£βοηβ αναιβηί ροιίδδθό. II γ νΐί Ι’ϊηάΐββ άβ 13 νοίοηΐβ άθ Οίβα θΐ Γΐχα 83 άβιηβιΐΓβ βη 
οβί βηάΓοΐί». 

4. «Εα Ιό^βηάθ άβ Ια άόβουνθΐ*Ιβ ΓηΪΓ3ου1βυδθ (ρ3Γ ΐηδρΐΓαΙΐοη άϊνΐηβ) ά’υη Ιίβυ 
830Γ0, ου ά’υηθ βοογοθ οαοϊιόβ, ρ&ρ υαθ οΙιόνΓβ (ου 1)ουο) βδΐ Οδδβζ ΓΓέηυβηΙθ άαηδ 
Ιβδ Ρέ^ΐοηδ άβ Ια ΟΓέββ, ΙοΡδηυ’οη 3 ό ραιΊβΓ άβ Ια ΓοηάαΙϊοη ά’υηθ β^ΐίδβ ά’υη ιηο- 
ηαδΙόΓβ ου άβ Γοπ^ΐηβ ά’υηθ ΓοηΙαίηβ δαϊηΐθ». ϋ. Ε ο υ 1ί α 1 ο δ, Εθ πιοΙΐΓ άθ Ια 
οίιένΓβ άέοουνΓαηΙ άθδ Ιίβυχ δαοΓόδ, βη ΟτΓόββ. ΕθδΙδοΤιπΠ; ΜαΙΙπαδ ΖβηάθΓ..., Βοηη 
1972, σ. 466. *Η 6λη μελέτη, σσ. 465-469. 

5. Έν τη ρουμανική παραλογή «τοϋ Μαστρομανόλη» βοσκός δεικνύει είς τόν άρχοντα 
τόν παλαιόν τοίχον, δπου θά κτισθή ή Μονή Αγ£Θ£. 

6. Ραυΐ 8αι*Ιθΐ*ί, 8ί11β υηά ΒΓαυοΙι, σσ. 9 καί έξ. Ό συγγραφεΰς παραθέ¬ 

τει πλούσιον υλικόν έν σχέσβι πρός τούς καταλλήλους ή μή τόπους, δσον καί διά τήν ευ- 
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θρωποι επιθυμούν νά προσχώσουν εις τον έκλεγέντα τόπον ιερόν χαρακτήρα 

ακριβώς διά τοΰ εγχειρήματος τής εκλογής καί κατόπιν τής καθιερώσεώς του, 

'Ο αυτός ερευνητής λέγει ότι ό πόθος τού νά ζήση τις εις ιερόν χώρον εκφράζει 

την τάσίν τής ψυχής νά εύρίσκεται εις μίαν άντικειμενικήν πραγματικό¬ 

τητα, διότι μόνον τό ιερόν είναι πραγματικόν, άντιπροσωπεύον την δύναμιν, τό 

τετελεσμένον, την πηγήν τής ζωής1. 

"Ιδωμεν τώρα τάς σχετικάς με τάς θυσίας εις οικοδομήματα δοξασίας καί 

παραδόσεις παρ’ ήμΐν καί εις τάς άλλας χώρας τής νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

"Ηδη από τού 1871 ό Ν. Γ. Πολίτης ήσχολήθη μέ τό ώς άνω θέμα γρά- 

φων: «Έσυνήθιζον άλλοτε καί ή συνήθεια αυτή επικρατεί μέχρι τοΰ νΰν εις 

πολλά τής Ελλάδος μέρη νά θύωσιν, όταν τά θεμέλια οικοδομήματος τίνος 

καταβάλλωσι, κατά τό μέγεθος αυτού, κριόν, τράγον, όρνιθα κττ., ή νά θέ- 

τωσι τον θεμέλιον λίθον επί τής σκιάς άνθρώπου τινός, γέροντος προ πάντων, 

διά φιλανθρωπίαν, επειδή νομίζουσιν ότι ό ούτω στοιχειωθείς άνθρωπος, 

πριν ή παρέλθη έτος, αποθνήσκει»2. Ή πράξις αΰτη λέγεται θυσιό3 έκ 

τού θυσία, τά δ’ ούτω θεμελιωθέντα οικοδομήματα στοιχειωμένα4 ή 

στοιχειοθεμελιωμέν α5, επομένως στερεότητα έχοντα. Άργότερον 

ό αυτός έρευνητής, έν τή έκδόσεί τών «Εκλογών» του τών έλληνικών 

δημοτικών τραγουδιών, εις σύντομον σημείωμα, τό όποιον προέταξεν εις τό 

κείμενον τού τραγουδιού «του γεφυριού τής "Αρτας», καθορίζω ν τήν δοξασίαν, 

ή όποια ύπόκειται ώς βάσις εις τήν εις τό τραγούδι διατηρηθεΐσαν παράδοσιν, 

λέγει: «Προς στερέωσιν καί προφύλαξιν άπό οίουδήποτε κινδύνου παντός κτί- 

σματος απαιτείται νά προσηλωθή εις αυτό ζωον, κατορυττόμενον εις τά θεμέ¬ 

λια ή έντειχιζόμενον όσον δ5 εύγενέστερον είναι τό ζωον, τόσον μεγαλυτέραν 

θεωρείται ότι εχει δύναμιν προς προστασίαν τού χτίσματος. Εις τήν δοξασίαν 

ταύτην άναφέρονται καί άρχαΐοι ελληνικοί μύθοι καί βυζαντιναί παραδόσεις 

περί τής θυσίας άνθρώπων κατά τήν θεμελίωσιν μεγάλων οικοδομημάτων»6. 

ρεσίν αύτών μέ την βοήθειαν ζώων καί εις την παλαίοτέραν έργασίαν του ΠύβΓ ίΐδδ Β&υορ- 

Γθγ, έν ΖβΐΙδοΙίΓΪΓΙ ίϋΓ ΕΙϊιηο1θ£ΪΘ, τόμ. XXX, 1898, σσ. 1-54. Βλ. ιδία σ. 4. 

1. Μ ϊ γ ο β « Ε 1 ΐ δ ά β, Εβ δ&ορό βΐ 1β ρτοΓδηο, ΡδΠ8 1965, σσ. 3 κέξ. 

2. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία, τόμ. Α' [Μέρος Α'], έν Άθήναις 

1871, σσ. 136-137, £νθα καί αί σχετικαί παραπομπαί. 

3. Τό λεγόμενον θυσιό, ήτοι τήν δι* αίματος στερέωσιν τών θεμελίων οικοδομή¬ 

ματος, τήν θυσίαν άνθρώπου, άντικατέστησε θυσία ζφου. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδό¬ 

σεις, τόμ. Β', έν Άθήναις 1904, σ. 1004, Βλ. επίσης αυτόθι, σσ. 1078, 1087, 1113, καί 

Ειρηναίου Άσωπίου, Αττικόν 'Ημερολόγιον, έν Άθήναις 1896, σσ. 159 κέξ. 

4. Βλ. περίοδ. «Πανδώρα», τόμ. Κ', έν Άθήναις 1870, σ. 114. 

5. 'ΓΙ λέξις στοιχειουν άπό τών βυζαντινών χρόνων σημαίνει τήν διά μα¬ 

γικών τελετών καθιέρωσίν οίκοδομήματος. Βλ. Δουκαγγίου, Λεξικόν, έν λ. 

6. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοΰ ελληνικού λαού, έν Άθή- 

ναις 1914, σ. 131. 
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"Ετερος ερευνητής, σύγχρονος του Ν. Γ. Πολίτου, ό Ρουμάνος λαογράφος 
Ε&ζόΠ' Α^ϊπβ&πιι, γράφει, ότι πανταχοΰ έν Έλλάδι άπαντα ή πίστις ότι πρέπει 
νά θυσιάσουν θύμα είς τά θεμέλια οίουδήποτε οικοδομήματος. 'Ο ίερεύς ευλο¬ 

γεί τον τόπον, σφάζει όρνιθα, πετεινόν, αρνί κττ. καί μέ τό αίμα του ραντίζει 
τον θεμέλιον λίθον τού οικοδομήματος. Τό ρήμα στοιχειώνω, προερχό- 

μενον έκ του στοιχειό «άβ&ϊ^ηβ οβΗβ ΟθΓβπιοιιΐβ άβ οβηδέοΓαΙίοη βη 

Πιοηηβ\ΐΓ(1ιι £έηΐθ Ιοο&Ι ροιιτ ρι*οΙθ§6Γ 1& βαίίδδθ» εναντίον των κακοποιών 
πνευμάτων. Κάποτε οί μαστόροι «&ΙίΪΓβηΙ ρ&Γ ηΐδβ ςιιβίςυ’αη αυρΓβδ (Γβιιχ, 

θΐ 4 1& (1θΓθΙ)βθ, ρΓβηηβηί, ανβο υηβ οοτάβ, Ια ΓηβδίΐΓβ (1β δ& ΙαϊΠβ, (1β 8θη 

ρϊβά, οα πιβΓηβ δβιιΙβΓπβηΐ άβ δοη οΐϊΐβΓβ βΐ βηδίιϊΐβ βηίοηΐδδβηί 1& οοτοΐβ 

άαΐΐδ 1θ8 Ιοηά&ϋοηβ». 'Ο ελληνικός λαός πιστεύει οτι ό άνθρωπος, του όποιου 
έλαβον τό μέτρον, θ’ άποθάνη έντός έτους καί δτι ή ιδία τύχη αναμένει οποίον 
συμβή νά διέλθη ακριβώς κατά την ώραν, πού τοποθετούν τον θεμέλιον λίθον, 
διότι θά κτίσθή ή σκιά του... Κατά την θυσίαν ζώου είς τά θεμέλια τά μέλη 
τής οικογένειας του ιδιοκτήτου πρέπει νά ίστανται μακράν, διότι εκείνος, τον 
όποιον τό αίμα του θύματος θά ραντίση, εΖναι βέβαιον οτι θ’ άποθάνη είς βρα¬ 

χύ διάστημα. Έν Ζακύνθω, εξακολουθεί ό ί». «^αίηβδίηυ, πιστεύουν σήμερον 
άκόμη δτι γεφύρι ή φρούριον δεν δύναται νά είναι στερεόν, άν δεν έντειχίσουν 
είς τά θεμέλιά του άνδρα, προτιμότερον Τούρκον ή Εβραίον1. Έν Θράκη 
συνηθίζουν, όταν ανοίγουν τά θεμέλια, νά σφάζουν πετεινόν ή καί πρόβατον, 
άναλόγως τής οικονομικής δυνάμεως τού νοικοκύρη, διά νά τρέξη τό αίμα είς 
αύτά καί στεριώσουν. 'Ο νοικοκύρης θά ρίξη καί μερικούς παράδες, τό δέ ζώον 
θά τό φάγουν οί μαστόροι2. 

Θυσία πετεινού άναφέρεται δτι έγένετο κατά την θεμελίωσιν τής Μητρο- 

πόλεως Διδυμοτείχου. Έν Κύπρω έγένετο θυσία μόσχου είς τά θεμέλια τής εκ¬ 

κλησίας τού άγιου Εύξιφίου είς τον Άστρομερίτην. Σταγόνες αίματος καί α¬ 

γιασμένου νερού, πού ραντίζει ό ίερεύς, έχουν κοινόν σκοπόν την στοιχείωσιν 
του χτίσματος. Την θυσίαν ταύτην έν Θράκη καί Μακεδονία ονομάζουν ΐ'Κουρ¬ 

μπάνι))3. Κατάλληλος στιγμή διά την θυσίαν είναι, ως καί ανωτέρω είπομεν, 
δταν τίθεται ό πρώτος θεμέλιος λίθος, άμέσως μετά τόν καθιερωμένον αγια¬ 

σμόν. Τά θυσιαζόμενα ζώα εΖναι συνήθως πετεινός, όρνιθα, άρνί, κατσίκι, τρά¬ 

γος, κριός, ζυγούρι, βουβαλόπουλο, βόδι. Τά μεγάλα ζώα, έκτος τής έπιδεί- 

1. I 3 ζ ά γ § ά ΐ η β α η ιι, Εβ» ΓΪΙοδ οίβ ία οοηδίΓαοΙΐοη (Γαρρβδ Ια ροβδίβ ρο- 

ραΙαΐΓβ (1β ΓΕαΡορβ οΓΪβηΙαΙθ. Κβναβ δβ ΠιίδΙοΐΓβ δβδ Γβΐίβϊοηδ, τόμ. 45, Ραρΐδ 4902, σ. 

361, Βλ. τοΰ αύτοΰ, Εβ^βηδα ιηοβίβηιίαί Μαηοΐβ Ια £ί·βοϋ ωοάβΓηΐ. 81ιι<1ίϊ Γυΐίτ- 

Ιοποβ. ΕβΓοβΙάΓί ΐη άοπιβηϊαΐ ΙίΙβΡαΙαΡβϊ ροραίαρο, ΒαοιίΓβδοΐ 1896, σ. 50. 

2. Ελπινίκης Σταμυύλη-Σαραντή, Σύμμεικτα λαογραφικά, Θρακι.- 
κώ, τόμ. Λ', Άθήναι 1928, σ. 417. 

3. Κουρμπάνι λ. τουρκική. 
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ξεως πλούτου υπό τού νοικοκύρη, επαυξάνουν τό μαγικόν αποτέλεσμα της 

ένεργείας. Πλήν τής θυσίας κατά την θεμελίωσιν, έ'χομεν καί δευτέραν θυσίαν, 

όταν τελειώνη ή οροφή. Είς τούς έλληνοφώνους εν Βον» τής Καλαβρίας ή θυ- 

σιαστική ένέργεια παρουσιάζεται υπό μορφήν ευωχίας μετά τήν άποπεράτωσιν 

τής οικοδομής τής οικίας. Κάποτε ό πετεινός έν Μακεδονία: φονεύεται μέ σφυ¬ 

ρί τού αμφιθαλούς πρωτομάστορα, 'ΙΙ δημιουργία μαγικού κύκλου μέ περίρ- 

ραντισμόν τού αίματος ή του αγιασμού ή μέ τήν περιφοράν τού θύματος εΐναι 

παναρχαία συνήθεια, διατηρηθεΐσα μέχρι σήμερον. Εις τό ελληνόφωνον χω- 

ρίον τής Ιταλίας Ραχούδι, όταν βάζουν τον θεμέλιον λίθον, πίνουν κρασί καί 

απ’ αύτό ρίχνουν είς τά θεμέλια. Τό θυσιαζόμενον ζωον εις τινα μέρη τής Ελ¬ 

λάδος προτιμούν νά εΐναι χρώματος μαύρου. Κάποτε θάπτεται τό ζωον είς λάκ¬ 

κον βαθύν, χωρίς ούδείς νά γευθή εκ τής σαρκός του ή θάπτεται μόνον ή σκιά 

τού ζώου. Έκτος τής στερεώσεως κτισμάτων έν Μακεδονία καί έν Κύπρω θυ¬ 

σιάζουν ζφον καί προς στερέωσιν νερού, πού έρχεται άπό μακράν. Τούτο γίνε¬ 

ται διά νά μή χαθή τό νερό. Ενδιαφέρουσα εΐναι καί ή έκ Πόντου παράδοσις 

περί ανθρωποθυσίας προς στερέωσιν μεταλλείου. Θυσίαν ζφου έ'χομεν καί έν 

Θήρα κατά τήν ναυπήγησιν πλοίου προς στερέωσιν αύτοΰ1. Άξιόλογον διαφέ- 

ρον έχει έν προκειμένψ καί ή τελετουργική συνήθεια των αναστενάρηδων. 

"Οταν κτίζουν τά θεμέλια οικίας, «ό μέν άρχιτέκτων θύει μέλαν πρόβατον έν 

τώ μέσω τού οικοπέδου, έντός λάκκου χύνων τό αίμα* των δε Αναστεναριών 

[αναστενάρηδων] προσκληθέντων ό Άρχιαναστενάρης άνά μίαν λαμπάδα έν ταΐς 

τέσσαραις γωνίαις τής οικίας άνάπτει καί, λαβών θυμίατήριον θυμία πάντας 

τούς παρόντας· έ'πειτα θάπτει τήν κεφαλήν τού θύματος έν τφ λάκκω, ένθα 

καί τό αίμα έρρευσε»2. Κατόπιν γίνεται ό χορός μέ τάς εικόνας καί τήν ιδιαι¬ 

τέραν των αναστενάρηδων μουσικήν, πριν παρατεθή τό συμπόσιον3. 

Καί κατά τούς άρχαίους χρόνους "Ελληνες καί Ρωμαίοι έπίστευον ότι δαι- 

μονικαί δυνάμεις (θεοί τής γης ή των ποταμών) πρέπει νά εξιλεωθούν, καθό¬ 

σον ό άνθρωπος μέ τά κτίσματά του επεμβαίνει είς τήν περιοχήν, πού αυτοί 

έξουσιάζουν. Τά ύδατα ήσαν πλήρη κακοποιών πνευμάτων* διό οί αρχαίοι 

έλάτρευον πολλάς ύδατίνας θεότητας, έγίνοντο δέ θυσίαι καί προσεφέροντο 

δώρα προς έξιλέωσιν τών υδατίνων έχθρών τού άνθρώπου4. Έκ των άρχαίων 

1. Γ. Ν. Αίκατερινίδη, Νεοελληνικές αιματηρές θυσίες. Λειτουργία - Μορ¬ 

φολογία - Τυπολογία, Άθήναι 1979, σσ. 147-154. [Διδακτορική διατριβή]. 

2. Ά. Χουρμουζιάδου, Περί τών Αναστεναριών καί όίλλων τινών παρα¬ 

δόξων έθίμων καί παραδόσεων, Κωνσταντινούπολή 1873, σσ. 16-17. Κ. *Α. Ρωμαί¬ 

ο υ [τοΰ άρχαιολόγου], Λαϊκές λατρείες τής Θράκης, Άρχεΐον του θρακικοϋ λαογραφικοΰ 

καί γλωσσικού θησαυρού, τόμ. ΙΑ', έν Άθήναις 1944/45, σ. 45. 

3. Ά. Χουρμουζιάδης, ένθ’ άν., σ. 17. 

4. Η&α<1ννοΓΐθΓΐ)ΐιοΗ ά©5 άωιίδΟΐΐΘη ΑύβΓ^ΙαυΒβηδ. I, 1927, στ. 962: λ. Βαυορ- 
ίεΓ. Ρ. 8 έ 1> Π 1 ο I, Ι,βδ ίταναιιχ ρα&ΐϊοδ..., σσ. 85-120: Ββδ ΡοηΙβδ. Ββδ ηΐβδ <1β Ια 
οοηδίΓαοΙίοη. 
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χρόνων έχομεν πολυαρίθμους ειδήσεις καί έν σχέσει π.χ. πρός τήν θεμελίωσιν 

πόλεων. 'Η οροθεσία δι’ ενός τείχους του χώρου, ό όποιος θά κατελαμβάνετο, 

θά καθίστα τούτον άπρόσιτον είς τά απαίσια καί κακοποιά πνεύματα καί θά 

ήμπόδιζε τάς τοπικάς θεότητας νά έγκαταλείψουν τήν διαμονήν των1. Ούτω 

τά τείχη μιας πόλεως είχον μαγικοθρησκευτικήν ~ αμυντικήν αποστολήν. 'Ως 

δ’ εΐναι γνωστόν, πόλεις έν Φοινίκη, Παλαιστίνη καί άλλαχοΰ έθεμελιώθησαν 

μέ ζωντανά κατορυχθέντα σώματα2. Παρόμοια δρώμενα άπαντοΰν καί παρά 

Ρωμαίοις, δτε έκτιζαν τήν Ρώμην καί άλλας πόλεις. *0 θάνατος του Ρέμου 

ερμηνεύεται ώς θυσία οικοδομική3. Είς έγκατόρυξιν έν τή κυρία καί άρχική 

της έννοια άναφέρεται καί ό Ιησούς του Ναυή, οστίς μετά τήν περιγραφήν της 

θαυμαστής κατακρημνίσεως των τειχών τής 'Ιεριχούς διατυπώνει τήν άράν: 

επικατάρατος ό άνθρωπος, ός οικοδομήσει τήν πόλιν εκείνην, έν τω πρωτο¬ 

τόκια αυτόν θεμελιώσει αυτήν, καί έν τω έλαχίστω αύτοΰ έπιστήσει τάς πύ- 

λας αυτής, και ούτως έποίησεν 'Οζάν ό έκ Βαιθήλ, έν τω Άβιρών τω πρωτο¬ 

τόκια έθεμελίωσεν αυτήν, καί έν τω έλαχίστω διασωθέντι επέστησε τάς πά¬ 

λας αυτής (6, 26). Τούτο ύπεμφαίνει μίαν πραγματικώς ύφισταμένην συνή¬ 

θειαν, λέγει ό Ρ. ΠίβΙ)Γθο1ιί4. 

Δεν ελλείπουν όμως καί έξ αύτών των προϊστορικών χρόνων ένδείξεις, έμ- 

φαίνουσαι σεβασμόν προς τήν άνθρωπίνην ζωήν. Ούτω πολλάς έκατονταετίας 

προ τής μυκηναϊκής έποχής, κατά τάς άνασκαφάς των προϊστορικών άκροπό- 

λεων τής Θεσσαλίας Διμηνίου καί Σέσκλου, ό Χρηστός Τσούντας εύρεν οστά 

θυσιασθέντος ζώου, υπάρχοντα είς τά θεμέλια κιόνων τού νεολιθικού μεγάρου 

τού Διμηνίου5. Επίσης κατά τήν εποχήν τού χαλκού έν Ιταλία τό εθιμον τού 

1. Ρ. 8 α ϊ η I γ ν 6 8, ένθ’ άν., σ. 180: Εα ίοηά&Ιϊοη ά’υηβ νίΐΐβ. Γοδδέδ βΐ Ιϊιηϊ- 

Ιθ8: 1θ ΡοιηοθΓΪΐΐιη, Ε& ρΠ8β <1β ροδδβδδίοη. Βλ. καί τά περί τής τύχης τής πόλεως έν Μ. 

Ν ΐ 15 5 ο η, ΟτβδοΜοίιϊβ άβΡ £ΓΪθο1ϊΐβ(;1ΐθη Κβ1Ϊ£ΐοη, τόμ. II, Μϋηβϊιβη 1950, σσ. 197 κέξ. 

2. Ρ. Ε ί β 1) γ β ο ϊι I, ένθ’ άν., σσ. 287-289. 

3. Ε. Ρ Γβ I Ιθ Γ, ΚοιηϊδοΚβ ΜγϋιοΙθ£ίβ, τόμ. II, ΒβΓίϊη 1883, σσ. 78 - 79 : ϋϊβ 

άβνοΐίοη. Βλ. καί σσ. 343, 348. Έν σ. 79 άναγινώσκομβν : «ίη £βννΐδδβη ΡδΙΙβη ΙδΙ δίβ 

ιηΗ δΙβΙΙνβΓίΓβίβικΙβΓ 8β11)5ΐ&υ£ορίΘΓΐιη£ νβΓΐ)αη<1βη, ννβηη πθΐιηηΐίοΐι βΐη £Γ03δβδ Εη- 

Ηθϋ ίίίΓ βϊηβ βΐη Ηθθγ, θϊη Ε&ηά α.δ.νν. ζα Ι)βίϋΓθΜβη ιν&Γ υπό βΐη Βαρ^βρ οάβΓ 

άθΓ ΡβΙάΙιβΓΓ άβη. ^ροΐίβηάβη Ζογπ (Ιθγ ΟόΙΙβΓ (Ι&άιίΓοΙι &αί δϊβΐι Ιυά, άβδβ βΓ δΐοΐι άβη 

ϋηΙθππΒδοΙίθη ίϋΓ Α11β ρΓβΐβ^αΙϊ. Ιη Κογπ ΙιηϋρΓΙβ δίβΐι βϊηβ δοΐβϊιβ ΕΓϊηηθπιη^ »η 

άβη I. ΟαΓίϊϋδ ηυί άβπι Γογιιιώ...». Βλ. καί Ρ. 8 & ϊ η I γ ν β δ, Εδδδίδ..., σσ. 180Ί81: 

«Ρβηά&ηί ςαβ Κοιηυΐυδ ί&ϊδ&ϊΐ βΓβυδθΓ Ιβδ ίοηάβιηβηΐδ άβδ ιηιΐΓ&ίΙΙβδ, Κβηιυδ 1β 

Γ&ίΐΐβϋ, δΐιρ βοή οανρ&£β, βιηρβοΐιβϊί. Ιβκ ίΓανηΠΙβαΓδ, βί, βη νίηΐ πιόπιβ ίϋδςα’4 δ&υΙβΡ 

1β ίοδδέ. II ίιιΐ Ιυό δϋΓ Ιβ βίι&ιηρ, ρ&ρ ΚοΓηαΙαδ Ιυί-ιηβιηβ, άϊδβηί Ιβδ αηδ, βϊ δβίοη 

ά’ααΐΓβδ ρ8ϋ· ΕθΙθγ ιιη άβ δβδ ^υαΓάβδ (ϋνίάβ, Ρ3δ1θ3 III, 69-78, IV, 820-872)». Διε- 

ρωταται δ’ ό 8&ϊη1χνθδ: Νβ δβΓϊοηδ-ηοαδ ρ&» βη ρρέδβηοβ ά’αη δδβρϊίΐοβ άβ Γοηά&Ιίοη ? 

4. Ρ. Β ϊ β I) Γ β 0 Ιΐ I, ένθ’ άν., σσ. 287-288. Γ. Ά. Μέγας, Ινθ’άν., σ. 35. 

5. «Είς οίκημα τοϋ πρώτου περιβόλου τής άκροπόλεως Διμηνίου... εύρέθησαν είς 
όπήν αί σιαγόνες προβάτου ή αίγός καί άλλα τινά όστά του αύτου πιθανώς ζώου καί τεμά- 
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νά κατορύσσουν εις τά θεμέλια μιας οικοδομής άνθρωπον εΐχεν έγκαταλειφθή 

καί έθαπτον ομοίωμα αύτοΰ1. 

Έν τή αρχαίος Έλλάδι προς ευτυχίαν μιας πόλεως έθυσίαζον παρθένον, 

ήν μετά ταΰτα ώς τύχην τής πόλεως έσέβοντο καί έτίμων2. Εις τό «Χρονικόν 

Πασχάλιον» άνα-γινώσκομεν: Τήν δέ της αυτής πόλεως (Γόρτυνος Κρήτης) 

τύχην έκάλεσε (Ταύρος) Καλλινίκην, εις όνομα της παρ’ αυτόν σφαγιασθείαης 
κόρης3. Λί τύχαι των πόλεων άνήκουν εις κατηγορίαν των μαγικολατρευτι- 

κών τελεσμάτων4, των στοιχειούντων ολόκληρον περιοχήν διά 

τής δημιουργίας στοιχείου προς φύλαξιν αυτών. Ενταύθα άνάγονται 

καί αί στοιχειώσεις οικοδομημάτων, γεφυρών καί τών τοιούτων, άποσκοποΰ- 

σαι εις την στερέωσιν καί την φύλαξιν αυτών διά τής δημιουργίας ίδιου στοι¬ 

χείου έκάστου κτίσματος, ήτις συντελεΐται ραινομένων τών θεμελίων δι’ αί¬ 

ματος άνθρώπου ή ζώου5. 

Διά τάς τύχας τών πόλεων εις τούς Βυζαντινούς ό Ν. Γ. Πολίτης αναφέ¬ 

ρει δύο χωρία τού Κωδινοΰ καί έν τής Σούδας. Εις τό πρώτον τού Κωδινοΰ λέ¬ 

γεται: Έν δέ τη καμάρα τον μιλίου στήλαι τον μεγάλου Κωνσταντίνον και 

Ελένης είσίν, ένθα καί σταυρός όράται προς ανατολήν, βασταζόμενος υπ αυ¬ 

τών. Μέσον δέ τον σταυρόν ή τύχη τής πόλεως, κατήνιον κλειδόμενον και 

έστοιχειωμένον.... ή δέ κλείς τον κατηνίου κατεχώσθη εις τάς βάσεις τών κιό¬ 

νων6. Τούτο έπιβεβαιοΰται, λέγει ό Ν. Γ. Πολίτης, καί έκ του άκολούθου χω¬ 

ρίου τής Σούδας: Έν τω άγίω Μάμαντι γέφυρα ήν μεγάλη, ιβ' καμάρας έχονσα’ 

νδατα γάο κατέ]ρχοντο πολλά* ένθα και δράκων ιστατο χαλκούς, διά τό δο- 

κείν δράκοντα οίκεϊν έκεϊσε ένθα και πολλοί παρθένοι έτύθησαν7. Εις τό δεύ- 

-χια κοινών αγγείων, τά δέ χώματα ήσαν μελανά. Έκ τούτων ήδύνατό τις νά είκάση ότι ή 
οπή αυτή ήτο βόθρος θυσιών ή απορριμμάτων, μοί φαίνεται όμως αναμφίβολον, ότι καί εις 
αυτήν καί εις έτέραν ήσαν έμπεπηγμέναι αί βάσεις ξύλινων κιόνων βασταζόντων τήν στέ¬ 

γην». Χρήστου Τσούντα, Αί προϊστορικαί άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου με¬ 

τά 47 πινάκων καί 312 εικόνων έν τω κειμένιρ, έν ’Αθήναΐς 1908, σ. 51. Καί κατωτέρω, 

σ. 54, σημ. 1, γράφει; «’Ίσως εις τούς λάκκους, εις τούς όποιους όμελλον νά στηθώσιν οί 
δεξιοί κίονες, έγινε προηγουμένως θυσία τις, καί ταύτης λείψανα ήσαν τά εύρεθέντα όστά». 

1. Ο. 0 υ ο ο Η ϊ & Γ &, ενθ’ άν., σ. 35. Γ. Ά. Μ έ γ α ς, όνθ’ άν., σ. 35. 

2. X. Γ. II ο λ ί τ ο υ, Νεοελληνική Μυθολογία..·, σ. 138. Μ. Ν ϊ 1 8 8 Ο Π, ένθ’ άν., 
σσ. 197-198. 

3. Χρονικόν ΙΙασχάλιον, I, σ. 77 (έκδ. Βόννης). Ν. Γ. Π ο λ ί τη ς, όνθ’ άν., σ. 138. 

4. Τήν βυζαντινήν λέξιν τέλεσμα παρέλαβον οί "Άραβες καί έκ της άραβικής τέ- 

λ ε σ μ ή τ ε λ σ ά μ έλήφθη ή γαλλική ΙβΙΐδΓΠ&η. Ν· Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμ¬ 

μεικτα, τόμ. Λ', σ. 51. 

5. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σσ. 1059-1060. Τοϋ αύτοΰ, Λαο¬ 

γραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', σ. 52. 

6. Κωδινοΰ, Περί θεαμάτων, σ. 35 (ίκ8. Βόννης). Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική 
Μυθολογία..., σ. 138. 

7. Σούδα, σ. 488, λ. Μάμας. Ν. Γ. Πολίτης, ένθ' άν., σσ. 140-141. 
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τερον χωρίον του Κωδινοΰ άναφέρεται:... Εις τόν άγιον Μάμαντα πέραν I- 

στατο γέφυρα μεγάλη, οποία τής Χαλκηδονος, δώδεκα καμάρας έχοναα' πο¬ 

ταμός δε κατήρχετο παμμεγέθης και μάλιατα τώ Φεβροναρίφ μηνί’ ένθα καί 
δράκων ιστατο χαλκούς, διά τό λέγειν τινάς δράκοντα οίκεΐν την γέφυραν" 

διό καί πολλαί παρθένοι έτύθησαν καί πλήθη προβάτων καί βοών καί ορνέων1. 

Τό εθιμον τούτο έν τή νεωτέρ<%, Έλλάδι άπαντώμεν εις τάς παραλλαγάς 

του λίαν διαδεδομένου τραγουδιού «του γεφυριοΰ τής Αρτας» και εις παρα¬ 

δόσεις περί στοιχειώσεως τής γεφύρας ταύτης2, ετέρων γεφυρών3 

1. Κ ω δ ι ν ό ς, ένθ’ άν,, σ. 30, Ν. Γ. Πολίτη ς, ένθ’ άν., σ. 141. 

2. Ή παράδοσις καί τό τραγούδι, σημειώνει ό Ν. Γ. Πολίτης (Παραδόσεις, 

τόμ. Β', σ. 1113) έδημοσιεύθησαν ύπό Φ. Παπανικολάου έν τη Έφημερίδι των 

Φιλομαθών του 1868, σ. 1675. Έτέραν παράδοσιν διά τήν πολυθρύλητον γέφυραν, άσχετον 
μέν μέ την άνθρωποθυσίαν, άλλ’ άναφέρουσαν τόν άναλαβόντα. πρό 380 έτών όλα τά έξοδα 

της άναγέρεσεως αύτης Άρτινόν παντοπώλην Γιάννην Θίακογιάννην, τόν έπιλεγόμενον 

Γατοφάγον, έδημοσίευσεν ό Ν. Γ. Πολίτης (Παραδόσεις, τόμ. Α', έν Άθήναις 1904, 

σ. 35). Ό έν λόγω Θίακογιάννης είχε πλουτήσει, διότι εϊχεν άγοράσει «άπό κουρ¬ 

σάρους ’Αλτζερίνους μερικές καπάσες λάδι, πού τις εΐχαν αύτοί άπό ένα πραματευτή πού 

σκλάβωσαν καί τοΰ πήραν τό πράμα του. Οί καπάσες όμως έφαινότανε πώς εΐχαν λάδι, 

μόνο τό λάδι ήταν όλίγο, καί ήταν γεμάτες φλουριά, πού τά ’κρυβε τό λάδι, γιατί αύτό είχε 

στοχαστή ό πραματευτής έκεϊνος, γιά νά μήν τόν καταλάβουν πώς έχει πολλά χρήματα. 

Καί έτσι έγινε πλούσιος ό Γιάννης καί γιά τήν ψυχή του νά τόν συχωράνε έχτισε τό γεφύρι. 

Πήρε τούς καλύτερους μαστόρους καί τό ’φτεΐασε μεγάλο μέ τέσσερες καμάρες, χώρια τή 

μεσιανή, τήν ψηλότερη». Σχολιάζων ό αυτός έρευνητής τήν έν λόγιο παράδοσιν (Παραδό¬ 

σεις, τόμ. Β', σσ. 774-776) λέγει ότι αυτή, κατά τόν Σεραφείμ τόν Βυζάντιον, μητροπολί¬ 

την ’Άρτης (Δοκίμιον ιστορικής τίνος περιλήψεως περί Άρτης καί Πρεβέζης, έν Άθήναις 
1884, σσ. 378 - 379), άναφέρεται εις έπισκευήν πιθανώς της γεφύρας, διότι αυτή εΐναι 

παλαίοτέρα τοΰ 17ου αίώνος, θεωρεί δ’ ό Ν. Γ. Πολίτης ώς δημοτικωτέραν τήν άλλην περί 

αύτης παράδοσιν, έν ή άναφέρεται έντείχισις τής γυναικός τοΰ πρω¬ 

τομάστορα. Έν συνεχεία έρμηνεύει τόν θαυμάσιον τρόπον τοΰ πλουτισμού τοΰ Θια- 

κογίάννη, παραπέμπων εις άνάλογα δείγματα παρά Πλούταρχο) (Κεφαλ. καταγρ. έλλ,, 

298 Ε), έν τώ μεσαιωνικοί ποιήματι τοΰ Ίμπερίου καί της Μαργαρώνας (έκδ. Λάμπρου, 

στ. 607), είς παραμύθι έκ Κρήτης κ.ά. Ενδιαφέρουσα πρός τούτοις άπό άρχιτεκτονικής 
πλευράς εΐναι ή μελέτη τοΰ Άν. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Ή γέφυρα τής ’Άρτης, Άρχεΐον 

Βυζαντινών μνημείων τής Ελλάδος, Β', 1936, σσ. 195-199. 

3. 'Ως π.χ. είς τάς παραδόσεις: τής τσνράς τό γεφύρι έν τφ ποταμώ Λάδωνι της 
Πελοποννήσου, τό γεφύρι τοΰ Φαναριού της Άνδριτσαίνης Όλυμπίας, τό στοιχειωμένο 
γεφύρι Τιρνάβου, τό γκιουφύρ’ τον Πασιά παρά τήν Σιάτισταν, τής Τρίχας τό γεφύο' παρά 

τά ελληνικά χωρία της Γαλίανας (έξω τής Τραπεζοΰντος) καί τής Σάντας καί είς τήν Κα- 

τεφορίαν τοΰ Πόντου τό γεφύρι πάνω στόν Πυξίτη ποταμό. Ν. Γ. Πολίτου, Παρα¬ 

δόσεις, τόμ. Α', σσ. 263-270, άριθ. 481, 482, 483, τόμ. Β', σσ. 1112-1114. Δ. Λ ο υ κ ο¬ 

πού λ ο υ, Σύμμεικτα λαογραφικά Μακεδονίας, Λαογραφία, τόμ. £', έν Άθήναις 1917/18, 

σσ. 114-115, Μιχ. Μεταλλείδη, Τής Τρίχας τό γεφύρ*. Χρονικά τοΰ Πόντου, I, 

Άθήναι 1943- 1944, σσ. 168 -169. (Δ. Κ. ίί.) Σταυριώτη, αυτόθι, σσ. 193-194. 

Επίσης είς τά τραγούδια: Τής Λάρσας τό γκιφύρι, τό γεφύρι στην Έλλάόα. Ί1 γέφυρα 



58 Δημητρίου Β. Οίκονομίδου 

καί άλλων δι’ άνθρωποθυσίας οικοδομημάτων1. Σχολιάζων ό Ν. Γ. Πολί¬ 

της τήν παράδοσιν «της τσυράς τό γεφύρι», λέγει ότι έν τη παραδόσει 

ταύτη άναφέρεται διπλή ανθρωποθυσία γυναΐκός καί άνδρός* ό άνδρας λέ¬ 

γεται οτι ήτο 5Αράπης πρωθυστέρως, διότι, έπειδή έμυθολογεΐτο οτι τό στοι¬ 

χειό του έντειχισθέντος ένεφανίζετο υπό τήν μορφήν ’Αράπη, έπλάσθη κατά 

συγχώνευσιν των δύο παραστάσεων οτι ’Αράπης ήτο 6 έντειχισθείς* καί έν 

παραδόσει τής Άρτοτίνας Δωρίδος λέγεται οτι κατά τήν θεμελίωσιν τής γέ¬ 

φυρας τής ’Άρτης έστοίχειωσαν τήν γυναίκα του πρωτομάστορα καί ένα ’Α- 

ράπην, άλλ’ ή εκ του αύτοΰ χωρίου παραλλαγή τοΰ τραγουδιού τής γεφύρας 

τής ’Άρτης δεν μνημονεύει τον Άράπην2. Φαίνεται δέ παλαιά ή τοιαύτη παρά- 

δοσις περί διπλής άνθρωποθυσίας προς στερέωσιν μεγάλων οικοδομημάτων. Τό 

συναξάριον τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, συνεχίζει 6 Ν. Γ. Πολίτης, λέ¬ 

γει περί τίνος βαλανείου έν Έφέσω: «ένιρκει δέ καί τω λουτρω τούτω δαίμων 

τις άγριος, δς τρίτον τοΰ ενιαυτού έπνιγεν ένδον νεανίσκον ή νεάνιδα ... ήνίκα 

γάρ έκτίζετο, διορυττομένων των θεμελίων νεανίσκον καί νεάνιδα τούτω ένέ- 

βαλον, κάντεΰθεν ή τοιαύτη μίαιοφονία γίνεσθαι»3. Εις άλλην παράδοσιν διά 

«τό γεφυρι του ’Ίρη», δημοσιευθείσαν υπό Β. Φάβη4, ένφ άναφέρεται, ώς 

παρατηρεί ό Ν. Γ. Πολίτης, οτι ένετειχίσθη έν αύτω μόνη ή Κατερίνα, τήν 

γέφυραν βαστάζει πλήν ταύτης καί ό Άράπης. Φαίνεται ότι μετά της έννοιας 

τής γεφύρας είναι συνυφασμένη καί ή έννοια τοΰ φύλακος αυτής Άράπη, ώστε 

καί, δταν δεν άναφέρεται ρητώς ή στοιχείωσις αύτοΰ, νά νοήταΐ' προκειμένου 

όμως περί μεγάλων γεφυρών ό Άράπης δεν ήτο έπαρκής προς στερέωσιν 

καί φύλαξιν αυτών, διό προσηλοΰτο καί τις επί πλέον ή καί δύο τινές, ίνα πλείο- 

να τοΰ ενός στοιχειά βαστάζουν αύτάς. Καί εις άλλην παράδοσιν διά «τό γεφύ- 

τών Αδάνων, τό γεφύρι τής Γρούργαινας, τής Άντιμάχειας (Κω) κ.ά. Ί. Ά. Σ ι ο ύ λ α, 

Δημώδη άσματα Νιγρίτης της Μακεδονίας, Λαογραφία, τόμ. σσ. 577-578. Αστε¬ 

ριού Γουσίου, Τά τραγούδια της πατρίδος μου, έν Άθήναις 1901, σ. 80. Ά, Ί- 

α τ ρ ί δ ο υ, Συλλογή δημοτικών φσμάτων ποιλαιών καί νέων, έν Άθήναις 1859, σσ. 28- 

30: Ή στοιχειωμένη γυναίκα μετά των δύο αυτής αδελφών. Ρ & υ 1 

Νβα^πβοίιίδοίΐΘδ «υδ ΚΙβίηβΒΪβη, ΟδΙΙίηξβη 1886, σ. 40. Μ ι λ τ. Λ ο υ λ ο υ δ ο π ο ύ- 

λ ο υ, Ανέκδοτος συλλογή ηθών καί έθίμων, δημοτικών τραγουδιών... τών Καρύων (έ- 

παρχίας Καβακλή), έν Βάρνη 1903, σσ. 65-66. Κ « Γ 1 ΒίβίθΓΪοΙΐ, 8ρτ«θίιβ υπό 
νοΙΙίΒϋόβρΙίβΓβΓαη^βη άβΓ 8αά1ϊοίιβη 8ροΓ«άβη, \νίβη 1908, σσ. 291-293. 

1. Ώς π.χ. «ό στοιχειωμένος άνθρωπος έπί τινι βρύσει της έν Παρνασσω κωμοπό- 

λεως Άραχόβης». Ά. Ί α τ ρ ί δ η ς, ένθ’ άν., σσ. 93-94. 

2. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σ. 1113. 

3. Νικοδήμου τοΰ Αγιορείτου, Συναξαριστής, τόμ. Α', £κδ. Ζακύν¬ 

θου, σ. 82. Ν. Γ. Πολίτη ς, £νθ’ άν. 

4. Β α σ ι λ. Φ ά β η, Παραδόσεις της Λακεδαίμονος, Λαογραφία, τόμ. Δ', 1912/13, 

σ. 457. Ή έν λόγιρ παράδοσις άποτελεΐ παραλλαγήν της ώς άνω παραδόσεως «τής τσν- 

ΐ_·άς τό γεφνρι». Αυτόθι, σ. 458. 
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ρι τής ” Αρτας», δημοσιευθεΐσαν έπίσης υπό Β. Φάβη1, τρία στοιχειά τό βα¬ 

στάζουν, λόγω του μεγέθους του, ό Άράπης, τό βουβάλι καί ή πρωτομαστό- 

ρισσα Ελένη2. 

Επικρατέστατη ήτο παλαιότερον έν Έλλάδι ή δοξασία ότι τό άσφαλίζον 

την στερεότητα μεγάλου οικοδομήματος στοιχειό είναι ή εις όφιν ή 
άλλο ζώον ή άνθρωπον, μάλιστα δέ ’Αράπην, ένσάρκωσις τής ψυχής θύματος, 

έντειχισθέντος ύπό τά θεμέλια. Τό άναγκαΐον προς τούτο θύμα έπρεπε νά είναι 
άνθρωπος καί αληθώς άρχαΐαι καί βυζαντιναί παραδόσεις, ώς ε’ίδομεν, άναφέ- 

ρουν ανθρωποθυσίας, γενομένας προς στερέωσιν μεγάλων οικοδομημάτων. Εις 
τινα όμως μέρη, ώς π.χ. έν Άμοργω, λησμονηθείσης τής έννοιας τής συνήθειας 

ταύτης, λέγουν ότι τό Θνσιό άποσκοπεΐ νά παρεμποδίση την είσοδον τον στοι¬ 

χείου εις την οικίαν. 

Παραδόσεις περί έντειχισμού απαντούν καί έν Αλβανία. Κατά τό έτος 

1852, αναφέρει ό ΗαΗη, ό κυβερνήτης τού Εΐβα&δδΐη, έπιθυμών νά κτίση νέαν 

γέφυραν έπί τού ποταμού Αγο6Π, έσφαξε δώδεκα προβατίνες, τάς κεφαλάς των 

οποίων έθαψεν ύπό τούς στύλους των καμαρών. 'Ο αύτός συγγραφεύς λέγει ότι 
εις τό χωρίον ΑηΜναπ, όταν θέτουν τον πρώτον λίθον κατά την οίκοδόμησιν 

οικίας, θυσιάζουν πετεινόν, κατορύττοντες αύτόν εις τά θεμέλια3. *Η συνήθεια 

αΰτη φαίνεται, κατά τον Ν’. Γ. Πολίτην, λείψανον των αρχαίων ανθρωποθυ¬ 

σιών4. Καί έν Βουλγαρία; πιστεύεται ότι κανέν οικοδόμημα δεν είναι δυνατόν 

νά τελείωση παρά ύπό τον όρον νά έντειχίσουν εις τά θεμέλια αρνί, πετεινόν ή 

άνθρωπίνην σκιάν. Οί Βούλγαροι μαστόροι εΤναι πολύ επιτήδειοι νά μετρούν 

την σκιάν ένός διαβάτου. Τό μέτρον τής σκιάς εμβάλλουν εις πυξίδα, την 

οποίαν έντειχίζουν, πιστεύοντες ότι ό μετρούμενος ύπ’ αύτών αποθνήσκει 
εντός σαράντα ημερών. ' Η είσδύσασα είς την πυξίδα διά τής σκιάς του 

ψυχή εξέρχεται ενίοτε ύπό την προτέραν άνθρωπίνην μορφήν καί την βλέ¬ 

πουν μόνον οί σαββατογεννημένοι5. Ούτως ή ψυχή αύτή γίνεται τό στοι¬ 

χειό τού οικοδομήματος, ένθα πλανάται κατά τήν νύκτα, έως ότου φώνηση 

άλέκτωρ6. 

Ή προσηλωμένη είς τό οικοδόμημα ψυχή λέγεται έν Βουλγαρία 131383ΓΠ, 

Ιεΐΐίδΐηειη, ή λέξις δ’ αύτη πιθανώς έλήφθη κατά τόν Ν. Γ. Πολίτην έκ τού έλ- 

1. Βασίλ. Φάβης, ένθ’ άυ., σσ. 457-458. 

2. Β α σ ί λ. Φ ά β η ς, ένθ’ άν., σ. 458. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις, τόμ. Β', 

σσ. 1059 κέξ. καί 1086. 

3. I. Ο. ν ο η Η &Η η, Αΐ&ίιηβδϊ&οΐιβ 81ικϋβη, ΗβίΙ I, Ιβηβ 1854, σ. 160. 

4. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία..., σ. 138. 

5. Α. 8 I ρ & υ $ δ, 1)ϊθ ΒυΙ^δΓβη, Ββϊρζΐ# 1898, σ. 199. 

6. Ο. ^ ϊ ρ β δ β 1ε, Π&8 Ρ’ϋΓδΙβηΙαιη Βυΐ^βρΐβη, Βθϊρζί^ 1891, σ. 96. 
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ληνικοϋ τέ?ι.εσμα1, κατά δέ τον Iλ. *^^ΐη6£ΐηυ έκ του τουρκικού ΙβΙδθΠΐ2. 

Έν Γιουγκοσλαβία πιστεύεται επίσης ότι ή ψυχή του έντειχισθέντος γί¬ 

νεται 6 φύλαξ δαίμων του οικοδομήματος, διότι συνήθως αΰτη παραμένει πλη¬ 

σίον τού τόπου, όπου εύρίσκεται τό νεκρόν σώμα, του οποίου ήτο ένοικος3. Έν- 

τείχισις διδύμων παιδιών άναφέρεται είς δημοτικά τραγούδια των Σέρβων, Ό- 

μοίως είς άνάλογον σερβικήν παράδοσιν λέγεται: Κατά τό δεύτερον ήμισυ του 

παρελθόντος αίώνος, ότε έκτίζετο οχυρόν παρά την τής Σερβίας, άπό 

μίτν λόχμην ένεφανίσθησαν δύο Άρναούτηδες (Αλβανοί) όδηγοΰντες δύο παι¬ 

διά χριστιανών, προωρίσμένα διά τήν θυσίαν4. Έν Βοσνία εγκλείουν υπό τό 

κατώφλιον κτιζόμενης οικίας ζωντανόν πετεινόν5. Ό ΡΤ. 8. ΚΓ&1188 άναφέρει 

παράδοσιν διά τό κτίσιμον νεαράς γυναικός* μετά τινα χρόνον, λέγεται, έξήρ- 

χοντο σταλαγματιές είς τό μέρος τής έντειχίσεως" ήτο τό γάλα άπό τά στήθη 

τού θύματος. Αί γυναίκες, των οποίων τό γάλα έπέτρωνεν, έσυνήθιζον νά ερ- 

χωνται έκεϊ, νά ξέουν τον τοίχον καί νά πίνουν τήν κόνιν μέ γάλα6. 

Του σκοπού τής έντειχίσεως άκριβή συνείδησιν έχουν καί οί Ρουμάνοι7, 

1. Ν. Ιλ II ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις, τόμ. Β', σ. 1087. ΙΙβ. καί άνωτ., σ. 56, σημ. 4. 

2. Ε. § ά ΐ η β 3 η α, Εβδ πίθδ..., σ. 387. Ή τουρκική λέξις μεταφράζει τήν ελ¬ 

ληνικήν. Διά τήν έν Βουλγαρία λαϊκήν κατοικίαν καί αρχιτεκτονικήν βλ. Ο Ιϊ Γ ϊ 5 ί Ο 

Υ&Ιι&ΓβΙδΙεί, Βυΐ^&πδοΐίβ Υοΐΐΐδΐιυηάβ, ΒβΓίϊη 1969, σσ. 94-114 :\Υο1\ηυη£ υηδ 

ΑτεΙιΐΙοΚΙυΓ. 

3. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, σσ. 1087-1088. 

4. Εοΐιο <3β Είβ£β, 1η Όκτωβρίου 1865, παρά Γ. ΕϊθΕρθοΗΙ, ένθ’ άν., σσ. 

287-288, καί Ο. ντ&Μβ, ένθ’ άν., σ. 74. 

5. Τήν σημασίαν του κατωφλιού της εισόδου ναοΰ ή οικίας βλ. παρά 3. Ο. Ρ Γ 3- 

ζ 6 γ, ΡοΙΙιΙοΓβ ΐη ΐΠβ ΟΜ ΤβδίαιηβηΙ,, τόμ. III, Εοηάοπ 1919, σσ. 1-18. Βλ. καί Ε ρ- 

η β δ 1 8 3 ηι ρ 1 β γ, ΟβθαΓί, ΗοοϊιζβΐΙ υηά Το<3, Εβϊρζΐ^ υηδ ΒθΗίη 1911, σσ. 136- 

146, ένθα γίνεται λόγος περί τοϋ κατωφλιού της θύρας ώς έδρας δαιμονικών όντων. 

6. Ργ. 8. ΚΓ8 1158, ϋ&δ Β&υορίβΓ Ιοβί δβη Βαάδίδνβη, έν ΜΐΙΙβίΙυπ^βιι άθΓ Απ- 

ΙϊϊΓοροΙο^ΐδοΙιοη 0βδβθδο1ΐ3ί1. XVII, \Υϊ0η 1887, σ. 19. Βλ. καί Ε. δοίιηββννβίδδ, 

ΒβΓί)1>ο1νΓθ3ίΪ5θ1ιβ νοίΐίδΐίΐιηίΐθ, ΒογΙϊπ 1961, σσ. 156-157: Ηεπίδ υη<1 ΜαβΗοΗβδ Εβ- 

1)βη. Α1]§;βηιοίη δοΐιΐ&οΐιίβΐ δβΓ δβτΐϊΐδοΐιβ Β3ΐΐ6Ρ 3ΐδ {ιαΓίιυη «Ορίβη» ββίηη Βαυ θϊηβδ ηβ- 

υβη Η&αδβδ ΰ&βΓ όβτη ΟρυηόδΙβϊη βίη Ε&τητη οάβΓ βϊηθίι Ηαίιη. ϋβΓ Κορί άθδ ΤΐβΓβδ 
\νπ·(Ι βΐη^Θΐι&αΙ, <Ϊ33 Ρΐβϊδοϊι ννΪΓ(1 νβΡζβΙΐΓΐ. Ό αύτός Ε. 8 Ο 1ι η β β \ν β ΐ 3 5 είς τήν 

παλαιοτέραν εργασίαν του Οπιηάρϊδδ άθδ ΥοΙΙΐδ^Ιαιιββηδ ηηά νο1ΙΐδΙ)Γ3ϋ(ΐΙΐ8 άθΓ 8βΓ- 

ΙωΙίΓουΙβη, 0β1}υ 1935, σσ. 213-214, αφιερώνει Ιδιον κεφάλαιον διά τήν οικίαν καί τήν 
οικιακήν ζωήν. ^άβΓ Νβαβαιι, γράφει, βΓΓοΓάβΙ βίη ΒαυορίβΓ. 

7. Έθιμικάς ενδείξεις π.χ. έν Ρουμανίςι περί οίκοδομήσεως εΰρίσκομεν είς τά έργα: 

Α. Ο ο γ ο ν β ΐ, Οβάίη/θ ?ί δηρβΓδΙίμϊ, ΒαουΡβ^Ιί 1918, σσ. 56-57. Ρ. 8 I β ί 3 η α - 

ο ά, ΟΙύοβίαΓΪ $ϊ ορβάΐηίβ άβ 1& Νϊο^βηΐ ιη Ιβ^ηΙϋΓά οιι 1θΓ.υπΐ£&, έν Βοοΐοΐο^ΐβ γο- 

ιιώηβίΐδβό, έτ. III, άρ. 7-9, ΒαοιΐΓβ$Ιί 1938. §ίβί3ηί3 €ρϊδ1βδου-Οο1ο- 

ρ β η ( ί 3, Ερβάϊη|β $ΐ ΓΐΙηΓί πΐ3£Ϊ06 Πϊη ΒΓά^ηδ, ΒυοιίΓβ^Ιϊ 1944. (ΙηδϋΙιιί άβ $1ηη/β 
δίιι;ϊ3ΐθ <ί1 Κοιη&ηϊβί). Ρ. Η. 8 I 3 Ιι 1, ΙηίβΡΪ03Γβ /άΓδηβ$Ιί Πίη Ηοπΐ3ηΐ3, έν «Μαζβιιί 
ΒΓυ1*€ΐι1.1ΐ3ΐι>, Βϊβϊΐΐ 1967. Βλ. καί τήν σχετικήν μελέτην τοϋ αύτοϋέν ΙΙθνϊδΙ» ιΐο 
ι_·Ιηομραίίβ $ϊ ϊοΙοΙορ, τόμ. X, άρ. 6, ΒυουΡβ^Ιϊ 1965, σσ. 595-612. 
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οί'τινες καλούν κΙη,Πο (στοιχείο) την προσηλωμένην είς οικοδόμημα ψυχήν του 

ανθρώπου, του οποίου τής σκιάς του τό μέτρον ένετειχίσθη είς τά θεμέλια1. Ο 

άνθρουπος, ουτινος την σκιάν ένετείχισαν, πιστεύουν ί>τι θ’ άποθάνη μετά εν¬ 

νέα ή σαράντα ημέρας. Έκτος τούτου οί μαστόροι ραντίζουν τά θεμέλια με α¬ 

γιασμένο νερό, σφάζουν δύο αρνιά καί πίνουν είς υγείαν του νοικοκύρη. Έπειτα 

κατορύττουν τάς κεφαλάς των άρνιών πού έσφαξαν εντός δύο γωνιών, τάς δέ 

δύο άλλας γωνίας ραντίζουν μέ νερό νεωστί άντληθέν άπο πηγάδι, πού το έχουν 

μέσα είς έρυθρόχρωμα σταμνιά2. 

Αξιομνημόνευτου προσέτι εΐναι καί τούτο*. 'Όπως έν Ελλά δ ι οί κτίσταί 

συνήθιζον νά θέτουν τόν θεμέλιον λίθον έπί τής σκιάς διαβάτου3, έν δέ τή Βουλ¬ 

γαρία ούτοι ήσαν επιτήδειοι νά μετρούν την σκιάν τίνος, τό δέ μέτρον αυτής νά 

έμβάλουν, ώς εϊπομεν, είς πυξίδα καί νά τήν έντειχίζουν, ούτω καί έν Ρουμανία 

εκλεπτον τήν σκιάν, μετροΰντες αυτήν μέ καλάμι καί κτίζοντες τούτο είς τά θε¬ 

μέλια τής οικοδομής. Ό άνθρωπος, πού τού έκλεπτον τήν σκιάν, κατά τάς άλλοτε 

δεισιδαίμονας πεποιθήσεις τού ρουμανικού λαού, θά άπέθνησκεν εντός τριών 

εβδομάδων ή τεσσαράκοντα ημερών ή τό πολύ εντός έτους. 'Η σκιά θά μετε- 

μορφοΰτο είς αόρατον στοιχειό (δΐ&ίίθ) καί πνεύμα ισχυροποιούν τό οικοδό¬ 

μημα. Ό διερχόμενος από άνεγείρομένην οικοδομήν ύφίστατα κλοπήν τής 

σκιάς του χωρίς νά τό άντιλαμβάνεται. Τήν έν λόγω συνήθειαν αναφέρει ό 

ν»8Ϊ1β ΑΙβΟδαηάπ γράφων: «"Εν οικοδόμημα δεν δύναται νά έχη διάρκειαν, 

άν δέν πραγματοποιηθή ή έντείχισις τής σκιάς ενός άνθρώπου είς τά θεμέλια. 

Οί κτίσται συνηθίζουν νά κλέπτουν τήν σκιάν τίνος, ήτοι νά μετρούν τήν σκιάν 

μέ καλάμι καί νά κτίζουν έπειτα αύτό τό καλάμι είς τά θεμέλια τής οικοδομής». 

Ταΰτα αποτελούν σημείωσιν είς τό κείμενον τού ρουμανικού τραγουδιού «τού 

Μ αστρομαν όλη», δημοσιευθέντος ύπ’ αύτοΰ κατά τό 1866 είς τήν «Συλλογήν 

των δημοτικών τραγουδιών τής Ρουμανίας»4. Τά αυτά έσημείωσεν επίσης διά 

τούς κτίστας καί τήν κλοπήν τής σκιάς έτερος συλλογεύς δημοτικών τραγου¬ 

διών τής πατρίδος του, ό Ο. ϋ. Τβθ(1θΓβ8θΐι5. Καί έν Τρανσυλβανία ή αύτή 

συνήθεια άναφέρεται υπό τών Σάσων6 λαογράφων. Άλλ’ έκτος τούτου έν Ρου¬ 

μανία υπήρχαν καί οί π ω λ η τ α ί σκιών. Ούτως ό Α1ίτθ(1 Ροίβδοηπίθΐ1, 

1. ΤυάοΓ Ρ&ιηίϊΐβ, ΜΗΠο^ΐα ΓΟΓϊΐ&ηβαδΟά. ΡπβΙβηϊ $ϊ άαβιηβηΐ &ϊ όπια- 

Ιυΐ, ΒηοαΓβ^Ιϊ 1916, σ. 248. Ονϊά. Ρ&ραύΪΓη», Νβ3£0β Β38&Γ3ί>...,2νΘ, άν., σ. 73. 

2. Β. £ ά ΐ η β 3 η η, Ββδ πίβδ..., σ. 370. 

3. Κατά τήν παιδικήν μου ήλικίαν ή μητέρα μου μέ συνεβούλευε νά μή διέρχωμαι 

άπό κτιζομένην οΙκίαν, διά νά μή κτίσουν οί μαστόροι τήν σκιάν μου. 

4. V. Α 1 θ ο δ 3 η (1 γ ί, Β&ΐαθβ ρορυΙαΓβ Γοηιϊηο, ΒυοιίΓθ^Ιΐ 1866, σσ. 186 κέξ. 
Βλ. καί παλαιοτέραν έκδοσιν, τόμ. II, .Ι«δ8γ 1852-1953. 

5. Ο. Ό. Τ β ο (3 ο γ β δ ο υ, Ροβζϊϊ ρορυΙ^Γβ ΐΌπιίηβ, Βυοαρβ^Ι» 1885, σ. 460. 

6. Τών έκ Τρανσυλβανίας (Α Γίΐβ&ΐ) γερμανικής καταγωγής έρευνητών. 
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καθηγητής τής φιλολογίας έν Βουκουρεστίω, άνεκοίνωσεν εις τον ΑικίΓθί §ά~ 

§ιιη& κατά τό 1856 παράδοσιν, την οποίαν ήκουσεν από κάποιον ψαράν του 

Δουνάβεως, ότι υπήρξε ((πωλητής σκιών εις μαστόρους», οί όποιοι άγορά- 

ζοντες αύτάς τάς ένετείχιζον εις οικοδομάς1. Καί ό X. Κ. δοίιιιΙΙβΓ μνημονεύει 
κατά τό 1857 άλλην παραλλαγήν τής ώς άνω παραδόσεως, εύρισκομένην εις 

λιθογραφικόν έργον, είκονίζον τήν Μονήν Αγ§6§2. Ό Γ. Ά. Μέγας, όστις έ- 

γνώρισε δι’ έμού τήν μελέτην του Ον. Ρειρ8<1ϊη(ΐ8. διά τούς «πωλητάς σκιών», 

γράφει επ’ αύτοΰ: «[Ό Ον. Ρ&ρ&(1ΐπι&] προσθέτει [έν τή μελέτη του] τήν 

καταπληκτικήν πληροφορίαν οτι μέχρι των μέσων άκόμη του 19ου αίώνος 

ήσαν έν δράσει έν Βλαχί^ πωληταί σκιών»3. Τούτο όμως ήτο παλαιότερον τής 

μελέτης τού Ον. Ρ&ρδκϋπίει γνωστόν εις τον X. Ο. ΕΓ&ζβΓ, όστις ήσχολήθη 

με τό πρόβλημα τής θυσίας κατά τήν άνέγερσιν οικοδομημάτων έν τή νοτιοανα¬ 

τολική Ευρώπη καί συνεκέντρωσεν ικανά σχετικά στοιχεία από τήν λαϊκήν 

προφορικήν παράδοσιν τών βαλκανικών λαών, εις τούς όποιους ή συνήθεια 

αυτή διετηρήθη ζωντανή4. 

'Η δεισιδαίμων πίστις περί τής σκιάς ύπόκειται εις τήν παρατήρησιν τού 

συγχρονισμού τών κινήσεων τού ανθρωπίνου σώματος καί τής σκιάς του εις 

έποχήν, καθ’ ήν αί γνώσεις τών άνθρώπων δεν ήρμήνευον τήν σκιάν ώς οπτι¬ 

κόν φαινόμενον. Εις τήν άρχαίαν Αίγυπτον άναφέρεται ή δοξασία περί τού Κα, 

ενός δευτέρου εγώ, πού συνοδεύει συνεχώς τό άτομον έμπρός καί όπίσω. *Η 

άντίληψις αυτή έδημιουργήθη από τήν παρατήρησιν τής σκιάς. Αλλά καί έν τή 

άρχαία Έλλάδι έμπροσθεν τού βωμού τού Αυκίου Διός έν Όλυμπία ύπήρχον 

δύο στήλαι κατά τήν ανατολήν. Έάν τις, συμφώνως προς παλαιάν δοξασίαν, 

είσήρχετο εις τον χώρον αυτόν, εχανε τήν σκιάν του καί άπέθνησκεν εντός τού 

έτους. ΕΤναι άλλως τε γνωστόν ότι ή σκιά θεωρείται ώς προβολή τής προσω- 

πικότητος ή ψυχή, τήν όποιαν, όταν τις χάση, θ’ άποθάνη5. 

"Οπως είδομεν, άρχαΐαι, μεσαιωνικαί καί νεώτεραί δοξασίαι καί παρα¬ 

δόσεις περί έγκατορύξεως εις θεμέλια καί έντειχίσεως άνθρώπων κατά τήν οί- 

κοδομησιν πόλεων, πύργων, φρουρίων, μοναστηρίων, γεφυρών καί άλλων κτι- 

1. Ον. Ρ&ρ&(ϋΐΏ&, £νθ’ άν., σ. 73. Ή όλη μελέτη σσ. 68-78. 'Ο συγγραφεύς 
παραπέμπει εις τόν Τβ1β£Γ3.ίΐΐ1 Κοπίϊη 4, 1856, σσ. 337-338. 

2. I. Κ. 8 ο ίι α 11 β γ, ΚΙοδΙβΡ Αι*£ίδθϊι. Ειηβ ηιηη&ηίδοΐιβ νο11ΐ583.£β. Ηβπηβηη- 
δΐ9(Η 1858, σ. 17. Ον. Ρ Ά. ρ 3 ά ΐ σι &, ένθ’ άν., σ. 73. 

3. Γ. Ά. Μέγας, ένθ’ άν., σ. 172. 
4. I. Ο. Ρ γ 4 ζ β γ, Τϊιβ ΟοΜβη Βοα^ΐι... Ρ&Η II. ΤόΐΙιοο αη<1 Ιΐιβ ρθΓΪΐδ οί ΙΙιβ 

δοαΐ, Βοηάοη 1936, σ. 91. 
5. Βλ. τό άρΟρον ΒοΗ&ΙΙβη έν ΗαηάννορΙβΓίηιοΙι άβδ άθυίδϋΐιβη Α&βΓ^Ι&υύβηδ, 

τόμ. IX, 1938, στ. 126-132. 
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ϊ IV ί δεν σματων, έχουν τήν αρχήν και γενεσιν αυτών εις την πραγματικότητα και 

είναι μόνον πλάσματα καί ευρήματα τής λαϊκής μυθοπλαστίας. 

Τήν ερμηνείαν τούτων έπεχείρησεν ό Εά. Τγ1θΓ, δίατυπώσας την γνώμην 
ότι αί Ουσίαι διά τήν οίκοδόμησίν γίνονται, διότι ή ψυχή του θύματος θά μετα- 

μορφωθή είς στοιχειό, πνεύμα δηλαδή προστατευτικόν τού οικοδομή¬ 

ματος1. Καί ό ΡβιιΙ δθΒΠΙοΙ λέγει ότι ό διά τό οικοδόμημα θυσιαζόμενος μετα- 

μορφούται εις προστατευτικόν πνεύμα τούτου2. 'Ομοίως ό I. Ο. Ργ&ζθγ νο¬ 

μίζει οτι σκοπός τής θυσίας είναι νά παράσχη δύναμίν, σταθερότητα καί διάρ¬ 

κειαν εις τό οικοδόμημα3. 'Η ερμηνεία τούτων άπορρίπτεται υπό άλλων ερευ¬ 

νητών, ύποστηριζόντων ότι τό φάντασμα τού θύματος δυσκόλως θά ήτο δυνα¬ 

τόν νά μεταμορφωθή εις προστάτην έργου των ιδίων αυτού φονέων4 5. 'Η θυσία 

μιας ζωής θεωρείται ότι οφείλεται εις τον φόβον «τού νέου τίνος», όπερ ση¬ 

μαίνει πολλά διά τον κατά φύσιν ζώντα άνθρωπον καί τον άνθρωπον τού αρ¬ 

χαϊκού πολιτισμού. Έν νέον οικοδόμημα θά έστενοχώρει τό τοπικόν πνεύμα, 

διό μία θυσία θά έξευμενίση, θά έξιλεώση καί θά είρηνεύση τούτο6, πού ό άν¬ 

θρωπος παρεβίασε τήν περιοχήν τής κυριαρχίας του6. 'Ο «έμψυχισμός» ένός 

κτίσματος διά θυσίας δεν είναι μία άπλή πίστις, έρμηνευομένη μέ ενα γενικόν 
«ανιμισμόν»7. Πάντα τα ύποπίπτοντα εις τήν αϊσθησιν τού κατά φύσιν ζώντος 

ανθρώπου, άλλά καί τού άνθρώπου τού λαού (Ιιοπίίηϊδ ρορίΐΐϊ) των άνωτέρων 
βαθμιδών τού πολιτισμού, ήτοι οί ποταμοί, οι βράχοι, τά δένδρα θεωρούνται 
εχοντα ψυχήν, ζωογονούσαν αυτά8. 'Η νέα οικοδομή διά τής θυσίας άποκτα 

αυτό πού τής λείπει, αύτό πού υπάρχει εις τά θεία έν τή φύσει δημιουργήματα. 

’Έπειτα δεν πρόκειται διά μίαν άπλήν ζωήν, πού άποκτα τό οικοδόμημα, άλλ* 

οΐίτε τούτο ολοκληρώνεται μέ μίαν ζωήν. Μόνον είς βίαιος θάνατος κατά τελε- 

τουργίκόν τρόπον δύναται νά μεταφέρη τήν ζωήν άπό εν σώμα είς έν άλλο, διό¬ 

τι μόνον μία υπαρξις, ήτις δεν κατηνάλωσεν άκόμη όλας τάς δυνάμεις της, δύ- 

ναται νά μεταφερθή είς μίαν νέαν μορφήν ζωής, λέγει ό Μΐτοβ» ΕΠ&(3β9. Διά 

1. Β. Τ γ 1 ο Γ, Ρπιηϋ,ΐνβ ΒυΙΙιΐΓβ, τόμ. I, Βοπάοη 19033, σσ. 160 κέξ. Βλ. καί 

τήν γαλλικήν μετάφρασιν ΟϊνϊΗδαϋοπ ρππΰΐΐνθ έκ παλαίοτέρας άγγλικής έκδόσεως, τόμ. 

I, Ρ&ΓΪ8 1876, σσ. 122 κέξ. 

2. Ρ. 8 έ 1) ί 1 ί ο I, ΡοΙΙιΙοΓβ <1© Κγ&ποθ, τόμ. IV, Ρβγϊη 1907, σσ. 98-99. 'Ο 

συγγραφεΰς περιγράφει πολυαρίθμους θυσίας ζώων έν Γαλλία κατά τον 19ον «ί. καί λέγει 
ότι μόνον είς παραδόσεις διατηρείται αύτόθι ή άνάμνησις άνθρωπαθυσιών, 

3. Τ Ο. Γ Γ & ζ β Γ, ένθ’ άν., σσ. 89-91. 

4. Ρ. 8 & γ I ο γ ϊ, ϋ&θΓ δ&8 ΒαυορίβΓ, έν Ζβϊΐδοίιπίΐ ίϋΓ ΕΙίιαοΙο^ϊβ, τόμ. XXX, 

1898, σσ. 17, 19. Του αύτοϋ, 8ΐΙ(.β αηά ΒΓ&αοΗ, ένθ’ άν., σσ. 48-49. 

5. Η&ηοΙινοΓίβΓίϊυοΙι..., ένθ’ άν., τόμ. I, στ. 962, τόμ. III, στ. 1558-1559. 

6. Ρ. 8 ά γ I ο γ ϊ, 8Ηίθ ιιηά Βγ&ιιοΙι..., σσ. 10 κέξ. 

7. Η&ηάννοιΊθΓΐΗίοΙι..., ένθ’ άν., τόμ. I, λ. Εΐηΐηηϊδίτηΐδ, στ. 439-447. 
8. Ν. Γ. ΓΙ ο λ ί τ ο υ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', σ. 30. 

9. Μ ϊ γ ο β & Ε ί ϊ & <1 θ, Εβ 8&ΟΓ0 βΐ 1θ ρΓοίειηβ, Ρ&Γ18 1965, σσ. 27 κέξ. 
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τούτο αί έντειχιζόμεναι υπάρξεις πρέπει νά εΤναι παιδιά, νεαρά γυναίκα καί έκ 

των ζώων ούχί τό γηραλέον, αλλά το νέον καί ισχυρόν. Ό αύτός συγγραφεύς 

διετύπωσε τήν τολμηράν μεταφυσικήν θεωρίαν οτι εις τήν λαϊκήν σκέψιν οία- 

δήποτε νέα οικοδομή αντιπροσωπεύει τό σύμπαν1, τό όποιον δημιουργεί ό άν¬ 

θρωπος, μιμούμενος τήν θείαν δημιουργίαν. Όποιονδήποτε νέον κτίσμα είναι 

δυνατόν νά πραγματοποιηθή μόνον με τήν κατάργησιν του χρόνου καί του βε- 

βήλου χώρου. 'Η έγκατάστασις εις έν νέον μέρος, λέγει, αντιστοιχεί μέ τήν δη¬ 

μιουργίαν ενός νέου κόσμου, μέ τήν αρχήν μιας νέας ζωής. Άναλύων δε πολλά 

παραδείγματα έκ τής αρχαιότητας καί τών νεωτέρων χρόνων διά τήν θεμελίω- 

σιν πόλεων καί άλλων οικοδομημάτων υπό διαφόρων λαών δεικνύει τήν παγκο¬ 

σμιότητα τής πίστεως διά τήν θυσίαν, νομίζει δ’ οτι υπάρχει έξέλιξις εις τάς 

μορφάς τής θυσίας ταύτης. Μέ τήν άνάπτυξιν τής λογικής τού ανθρώπου άντι- 

κατεστάθησαν αί άνθρώπιναι θυσίαι μέ θυσίας ζώων καί τοποθέτησιν εϊς τά 

θεμέλια δώρων, ώς νομισμάτων, οστών ζώων, δοχείων καί άλλων άντικει- 

μένων, έχόντων μαγικάς ιδιότητας. 'Η δέ λήψις σκιάς καί ό έντειχισμός αύτής 

εις τά θεμέλια ή ή τοποθέτησις οστών ανθρώπων καί οστών ζώων εις αυτά 

θεωρούνται ενδιάμεσοι φάσεις τής θυσίας ανθρώπων καί τής θυσίας ζφων2. 

"Αν δ’ άνθρωποθυσίαι δέν απαντούν σήμερον εις τούς ευρωπαϊκούς λαούς, 

τούτο οφείλεται ου μόνον εις τήν έξημέρωσιν τών ηθών, άλλ’ έν μέρεί καί εις 

τήν αυστηρότητα τού νόμου. 'Ως δ* έν τή άρχαία ελληνική λατρείαι, λέγει ό Ν. 

Γ. Πολίτης, αί τών προϊστορικών χρόνων άνθρωποθυσίαι άντικατεστάθησαν 

διά θυσιών ζώων, οΰτω καί σήμερον κατά τήν θεμελίωσίν τών οικοδομημάτων 

αί άνθρωποθυσίαι άντικατεστάθησαν διά θυσιών ζώων, συνήθως πετεινού, 

ενίοτε κριού ή τράγου ή καί κυνός. Ούχί σπανίως όμως οι κτίσται, ώς εϊπομεν, 

επιθέτουν τον θεμέλιον λίθον επί τής σκιάς άνυπόπτου διαβάτου κακουργοΰν- 

τες, διότι πιστεύουν ότι ό διαβάτης έκεΐνος θ’ άποθάνη εντός τού έτους καί ό 

ήσκιος του θά στοιχειώση τό οικοδόμημα. Δηλονότι εξακολουθούν δοξάζοντες 

ότι τελεσφορωτέρα πρός στερέωσιν τού οικοδομήματος άπό τήν θυσίαν οίου- 

δήποτε άλλου ζώου εΐναι ή άνθρωποθυσία. "Οθεν, άν εΐχον τήν έξουσίαν, θά 

έμόλυνον άνευ ένδοιασμοΰ δι’ ανθρωπίνου αίματος τά θεμέλια τού οικοδομή¬ 

ματος. Τά παραδείγματα ταΰτα δεικνύουν πώς μεταβάλλονται κατά μικρόν αί 

παλαιαί δοξασίαι, άποβάλλουσαι τον βάρβαρον καί άγριον τύπον αύτών3. Καί ό 

Α(1π»η Ροοίιϊ, ύπογραμμίσας διά μίαν είσέτι φοράν τήν καθολικότητα τής ώς 

1. "ΙΙ τό κέντρον του κόσμου: Γβδρ&εβ 8&0Γβ: ΙβϊΤφΙβ, ρ&ΐβάδ, «ΟβΠΪΓβ άυ Ιϊΐοηάθ1»· 

Μ. Εΐί&άο, ΤΓ&ϊΙέ ά’ΙϋδΙοΪΓβ άβδ Γθΐϊβϊοηδ, Ρβιπδ 1953, σ. 322. Του αύτοΰι 
ΕοιηβηΙάπΐ 1& 1β£βη<1& Μθ$1βπι1ιιί Μ&ηοΐβ, ΒιιοιΐΓθ$ϋ 1943, σσ. 47 - 48. 

2. Μ ί γ ο 6 ί* Ε 1 ΐ α ά θ, ΤΓίόΙ,β..., σσ. 315-322. Τοϋ αώτου, Οοηιβηίάπί,.., 
σσ. 47-48. 

3* Ν. Γ\ Πολίτου, Ααογραφικλ Σύμμεικτα, τόμ. Α", σ* 30. 

18 - 4 - 1983 
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άνω πίστεως καί δοξασίας, απαριθμεί τάς μορφάς της θυσίας καί καθορίζει 
δτι υπάρχει έξέλιξις είς τήν άντικατάστασιν τής θυσίας άνθρώπων διά τής θυ¬ 

σίας ζώων, δεικνύει δ* ότι ή διαδικασία τής μαγικής λήψεως τής σκιάς καί ή 
έντείχισις αύτής είναι καί αυτή τελετουργική πράξις, άπαντώσα εις τόν χώ¬ 

ρον τής νοτιοανατολικής Ευρώπης1. 

Σχετικώς τέλος μέ τάς ώς άνω έρμηνείας νομίζω δτι δεν πρέπει νά 
άπορρίψωμεν εντελώς τήν των ΤγΙοΓ, δέΒΐΠοΙ καί Ργ3Ζ6Ρ, διότι ό πρωτό¬ 

γονος ΒπΐαιΐδΠίαδ2 δεν έπαυσε ποτέ νά έπιβιώνη καί νά συμβιώνη ακόμη 

παραπλεύρως προς έξημερωμένα ήθη καί έθιμα είς βαθμίδας άνωτέρου πολι¬ 

τισμού. Τό έντειχιζόμενον θύμα τό χρειάζεται, τό έχει ανάγκην τό νέον χτί¬ 

σμα. 'Η θυσία θά καθησυχάση τό τοπικόν πνεύμα, θά τό συγκράτηση είς 

τον τόπον του καί θά τό συμφιλίωση μέ τον έπιχειρήσαντα βέβηλον έπέμβα- 

σιν είς τήν περιοχήν του. Δι’ όλα αύτά τό νέον κτίσμα χρειάζεται τήν ζωήν 

νεαράς καί από ζωήν σφυζούσης ύπάρξεως «γιά νά στεριώση». 'Η τελετουρ¬ 

γική πράξις είναι δρώμενον, πού έχει τάς ρίζας του είς παναρχαίους χρόνους 

τής πρωτογόνου κοινωνίας, δτε τού ανθρώπου αί ένέργειαΐ καί πράξεις ύπη- 

γορεύοντο ύπ* εκείνου, πού σήμερον θεωρούμεν καί άνομάζομεν «παράλογον». 

Β' ΑΠΟ ΤΑΣ ΔΟΞΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΑΣ ΔΓ ΟΙΚΟΔΟ¬ 

ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗΝ (ΒΑΕΕΑϋΕ). ΤΠΟΘΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑ ΑΑΟΥΣ 

Γεγονότα ανύπαρκτα δέν τραγουδει ούτε είναι δυνατόν νά τραγουδήση 

ένας λαός καί ούτω δέν έχομεν είς ολην τήν ανώνυμον προφορικήν γραμματεί¬ 

αν3 ούτε ένα τραγούδι, τό όποιον νά εΐναι καθαρόν γέννημα τής φαντασίας τού 
λαϊκού ποιητού. Προς τούτοις ό λαός δέν έφεύρεν ούτε έν έπεισόδιον έντελώς 
φανταστικόν, άλλ’ ήντλησεν έκ τής αίωνοβίου μυθολογίας του τά επεισόδια, 

πού συνθέτουν τήν είς τήν νοτιοανατολικήν Ευρώπην άπαντώσαν παραλο¬ 

γήν (ΒαΙΙδαΙβ) τής θυσίας διά τήν οίκοδόμησίν, άφού έξέλεξεν έξ αυτών εκεί¬ 

να, πού ταιριάζουν μέ τό ποιητικόν θέμα. Διά νά γεννηθή όμως μία παρα¬ 

λογή, ένα επικόν τραγούδι είς ένα τόπον, είναι φυσικόν ή παράδοσις (Ιέ^βη- 

άβ) καί ό μύθος νά δεχθούν κύρια ονόματα άνθρώπων καί τόπων, δηλαδή 

στοιχεία πραγματικά έξ αύτού τού τόπου. Τοιαύτα στοιχεία παραλλάσσουν 
ου μόνον άπό λαού εις λαόν, αλλά καί είς τάς διαφόρους περίοχάς τής διαμονής 

τού λαού μιας καί τής αύτής χώρας. 

1. Βλ. Α. Ε ο ο ϊΐ ΐ, έν Πΐΐίΐ1)3 ρ ΙΐΙβΓ&ΙϋΓά, τόμ. XII, ΒιιοιίΓβ^Ιί 1966, σσ. 373 

κέξ. 

2. Βλ. λ. &ηίπΐί5Πΐΐΐ3 έν Η&πάννοΓίβΓίπιοϊι..., τόμ. I, σσ. 439-447. 

3. "Οταν καταγράφεται τό μνημεΐον του λόγου τοΰ λαού, γίνεται κείμενον, τό όποιον 
ύποβάλλεται είς λαογραφικήν, φιλολογικήν, Ιστορικήν ή άλλην διαπραγμάτευσιν. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 5 
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’Τδωμεν έν γενικαΐς γραμμαΐς το περιεχόμενον τής έν λόγω παραλογής 

κατά λαούς: 

Ή Ελληνική Παραλογή: Κατά διαταγήν «του βασιλιά» ή «του πρώ¬ 

του του βεζίρη» μαστόροι επιχειρούν να κτίσουν γεφύρι εις τον ποταμόν 

’Άραχθον τής 5,Αρτης ή εις άλλους ποταμούς, άλλ* ό τι κτίζουν κατά 

τήν ημέραν κρημνίζεται κατά την νύκτα. Υπερφυσική δύναμις διά πουλιού 

παραγγέλλει1 είς αυτούς νά στοιχειώσουν τήν νεαράν καί ώραίαν γυναίκα τού 

πρωτομάστορα, «γιά νά στεριώση τό γιοφύρι»2. Ό πρωτομάστορας προσπα¬ 

θεί νά έπιβραδύνη τον ερχομόν της μέ τήν παραγγελίαν, πού στέλνει μέ μα¬ 

στορόπουλο ή κάλφα ή μέ τό πουλί: 

άργά ντυθή, άργ' άλλαχτή, αργά νά πάη τό γιόμα3 4. 

'Η γυναίκα (εις τινας παραλλαγάς) υποβάλλει ερωτήματα είς τον άγ- 

γελιαφόρον, πού προδίδουν προαίσθησιν διά τό κακόν πού τήν περιμένει, 

άλλ* από σφάλμα είς τήν διαβίβασιν τής παραγγελίας: 

γοργά ντνθΐ/, γοργ’ άλλαχτή*, γοργά νά πάη τό γιόμα 

έρχεται γρήγορα: 

νά τηνε κ έξανάφανεν από τήν άσπρη στράτα. 

Ό πρωτομάστορας, όταν τήν βλέπη, αισθάνεται βαθεϊαν λύπην (είναι 

βαργωμισμένος), όταν δ’ ή ήρωίς έρωτα νά μάθη τήν αιτίαν τής τόσον μεγά¬ 

λης του θλίψεως, οί άλλοι μαστόροι, σύντροφοί του, τής άπαντουν οτι τό δα¬ 

κτυλίδι [άρρεβώνα) του έπεσε είς τά υγρά βάθη τού γεφυριού, προθύμως δ’ 

εκείνη προσφέρεται νά κατεβή είς τά θεμέλια, διά νά τό εύρη. Τότε μηδέ καλά 

κατέβηκε, μηδέ στη μέσ’ έπήγε όλοι μαζί οί μαστόροι τήν κτίζουν, εκείνη 

1. Εΐς τινας έκ Θράκης παραλλαγάς τό πουλί λέγει νά έντειχίσουν όποιανδήποτε γυ¬ 

ναίκα μαστόρου θά έλθη πρώτη νά φέρη τό φαγητόν είς τήν οίκοδομήν. 

2. Τοΰτο είς μερικάς παραλλαγάς φανερώνεται καθ’ ύπνους είς τόν πρωτομάστορα. 

3. Ή παραγγελία πρός έπιβράδυνσιν της μεταβάσεως της γυναίκας είς τόν τόπον 

της θυσίας ύποδηλοΐ συναισθηματικήν κάμψιν της ψυχής τοϋ πρωτομάστορα, πρίν ύποκύ- 

ψη είς τήν «άνάγκην». 

4. Ό άγγελιαφόρος, ώς όρθώς παρετήρησεν ό Κ. ’Α. Ρωμαίος, δέν έλησμόνησε τί¬ 

ποτε από δσα τοΰ παρηγγέλθησαν, έγινεν όμως έν τυπολογικόν σφάλμα κατά τήν μετάδο- 

σιν τής παραγγελίας μέ τά δύο ομόηχα δισύλλαβα καί όμοιοκατάληκτα έπιρρήματα, άντί- 

θετα 6μως σημασιολογικώς, τά άργά-γοργά (άργά ντυθή - γοργά ντυθή). Διά τό 

μοιραΐον τοΰτο σφάλμα, πού προκαλεΐ έντασιν είς τό σύνολον τής τραγικότητος τοΰ τραγου¬ 

διού καί θαυμάσιον τεχνοτροπικόν εύρημα κανείς δέν ήμπορεΐ νά κατηγορηθή. Κ. *Α· 

Ρωμαίου, Δημοτικά τραγούδια Σέρβων καί Βουλγάρων δανεισμένα άπό έλληνικά πρό¬ 

τυπα, Άρχεΐον τοΰ θρ^κικοΰ λαογραφικοΰ καί γλωσσικού θησαυροΰ, τόμ. 17, έν Άθήναΐς 

1952, σ. 319. 
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δέ θρηνεί διά την κακήν μοίραν την ίδικήν της καί των άλλων δύο άδελφών 
της, αί όποΐαι έπίσης ένετειχίσθησαν, κατά τινας παραλλαγάς, είς γεφύ- 

ρας του Δουνάβεως καί του Εύφράτου, κατ’ άλλας άλλαχου, καταράται δέ το 
γεφύρι νά τρέμη, δπως τό καρυόφυλλο καί, 8πως πέφτουν τά φύλλα των δέν¬ 

δρων, νά πέφτουν οί διαβάτες. Ακολούθως ή ιδία άνακαλεΐ τήν κατάραν, δταν 
τής υπενθυμίζουν δτι άπό αύτό εΤναι δυνατόν νά περάση καί ό μονάκριβος α¬ 

δελφός της1, τότε δέ μετατρέψασα αύτήν εις ευχήν λέγει: 

"Αν τρέμουν τ άγρια βουνά, νά τρέμ-η το γεφύρι 
κι, άν πέφτουν τ άγρια πουλιά, νά πέφτουν οί διαβάτες2. 

Με τό περιεχόμενον αύτό τό τραγούδι «του γεφυριοΰ τής ’Άρτας)) έ¬ 

χει διάδοσιν είς δλον τον έλλαδικόν κυρίως χώρον. Διαφοράν παρουσιάζει 

τό γεφύρι του τραγουδιού είς τον Πόντον καί αλλαχού, όπου τούτο συγχέ- 

εται μέ τό γεφύρι τού Κάτω Κόσμου, τής Τρίχας τό γεφύρι3, άλλα πολλοί των 
Ποντίων άγνοούν είς ποιαν ακριβώς τοποθεσίαν εύρίσκεται, ένω άλλοι τό 

τοποθετούν μακριά προς τήν Τρίπολιν είς τον ποταμόν Πυξίτην. Ό (Δ.Κ.Π.) 

Σταυριώτης λέγει δτι ό τόπος τού δράματος τού έντειχισμού καθωρίσθη 

«κοντά σέ ποτάμια αγεφύρωτα, ποτάμια στοιχειωμένα. Ό λαός άδυνατού- 

σε νά τά γεφυρώση καί νά τά δαμάση καί πίστεψε πώς έχουν υπερφυσικές 

ιδιότητες, εΐναι στοιχειωμένα»4, έξ ού Δρακοπόταμον5. ’Αλλ* ό λαός δεν ικα¬ 

νοποιείτο μέ γενικότητας καί έτοποθέτει την σκηνήν τής λαϊκής παραδόσεως 

πλησίον είς στοιχειωμένον ποταμόν τής ιδιαιτέρας του πατρίδος. Έξ αύ- 

τού προέκυψαν αί διάφοροι όνομασίαι τού τόπου του, δπου έστήνετο τό γε¬ 

φύρι6. «Στήν Άνεφορία τού Πόντου, συνεχίζει ό Σταυριώτης, νόμιζαν πώς 

τό γεφύρι τής Τρίχας βρισκόταν μακριά προς τήν Τρίπολη. Οί διαβάτες βλέ¬ 

ποντας κάτω από τό γεφύρι έζαλίζοντο. Σέ μερικούς φαινόταν πώς τρέμαν 

οί τοίχοι του. Οί τοίχοι του ήταν σκεπασμένοι μέ λειχηνοειδή χόρτα. Άπό 
τά μέσα τής κυκλικής άψΐδος (καμάρας), κρέμονταν οί πλεξούδες τής κόρης. 

1. Είς τήν αίτίαν τής μετατροπής τής κατάρας είς ευχήν διαφαίνεται τό υψηλόν 

ιδανικόν τής καθ’ όλους τούς έλληνικούς αιώνας διατηρήσεως τής αδελφικής αγάπης. 

2. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, ΈκλογαΙ άπό τά τραγούδια τοϋ Ιλληνικοϋ λαοΰ, έν ΆΘήναις 
1914, σσ. 130-131. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α', έν ΆΘήναις 1962, 

σσ. 319-321. (Ακαδημία Αθηνών. Δημοσιεύματα τοΰ Λαογραφίκοΰ Αρχείου, άριθ. 7). 

3. Καί έν Κύπρ<ρ έχομεν «τής Τρίχας τό γεφύρι». Βλ. Γ. X. Παπαχαρα- 

λ ά μ π ο υ ς, είς Κυπριακά Χρονικά 11, 1935, σσ. 97-100. 

4. (Δ. Κ. Π.) Σ τ α υ ρ ι ώ τ η, Τής Τρίχας τό γεφύρι, Χρονικά του Πόντου I, 

1943-1944, σ. 63. 

5. Έν ΓΙόντω έχομεν καί τά Δρακολίμνη, Δρακοπήγαδον, Δράκοι "Ελλενοι κττ. 

Κάθε θαυμαστόν καί μέγα σχετίζουν οί Πόντιοι μέ Δράκους. 

6. (Δ. Κ. Π.) Σ τ α υ ρ ι ώ τ η ς, £νθ* άν., σ. 63. 
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Στήν Κατεφορία του Πόντου πιο σαφέστερα γνώριζαν καί το γεφύρι πάν^ 

στον ΙΤυξίτη ποταμό* είναι πέτρινη γέφυρα παλαιά. Οί τοίχοι καί ή καμάρα 

του γεφυριου εΤναι σκεπασμένοι με κισσό. Λέγεται πώς τα (μαλλιά της γυ~ 

ναίκας γίνηκαν κισσός, σκέπασαν τούς τοίχους του γεφυριου κ’ έτσι τό έστε- 

ρέωσαν »*. 

'Έτερος Πόντιος, ό Μιχ. Μετα?.,λείδης, γράφει: «Παρά τά έλλ,ηνίκά χω- 

ριά της Γαλίανας (έξω της Τραπεζοΰντος) καί τής Σάντας υπάρχει παλαιόν 

λιθόκτιστον γεφύρι, τό γεφύρι ακριβώς, στο όποιον αποδίδεται ό θρύλος του 

τραγουδιού))1 2. Συνεχίζων ό Μ. Μεταλλείδης λέγει: «Φύκια καί διάφορα άλλα 

χόρτα υδροχαρή, φυτρωμένα στις κολώνες καί στήν αψίδα του γεφυριου, α¬ 

φήνουν τούς μάκρους πλοκάμους τους νά πέφτουν καί ν’ άπλώνωνται έπάνω 

από τά θολά νερά του ποταμού, δίνοντας έτσι κάποιο δυνατό τόνο μυστικό- 

παθείας στο γεφύρι. Καί τά φύκια αύτά τά ανεύθυνα, τά θεωροΰσεν ή λαϊκή 

πρόληψη για τις πλεξούδες της κόρης, της κόρης πού έχει σφαγίασθή, γιά 

νά έξευμενισθή τό στοιχειό καί νά στεριώση τό γεφύρι»3. 

Διερωτώμενος ό (Δ.Κ.Π.) Σταυριώτης τί ήτο ή Τρίχα λέγει: «Ή Άρτα 

εΐναι γνωστή πόλις. 'Η Τρίχα ήταν όνομα πόλεως ή χωρίου ή τοποθεσίας; 

’Τσως. Τέτοιο όμως τοπωνύμιο δεν άναφέρεται πουθενά κι άν ήταν κάποτε 

ξεχάστηκε»4. Καί κατωτέρω: «Μια γριά άπό τη Σάντα, 80 περίπου ετών καί 

άγράμματη, μου έλεγε μέ πεποίθηση πώς τά μαλλιά τής γυναίκας του πρωτο¬ 

μάστορα έγιναν σάρμασουγα— κισσός— πυκνά κι αγκάλιασαν καί στέριωσαν τό 

γεφύρι»5. Κατά την ομιλίαν οί Πόντιοι μεταχειρίζονται τάς φράσεις: "Οσον 

έναν τριχάριν κρατεί, δηλαδή ίσια μέ μιά τρίχα κρατεί, βαστα. Τούτο λέγεται 

καί, όταν θέλουν νά είπουν γιά κάτι πού δεν άντέχει, δεν βαστα καθόλου6. 

Τό όνομα Τρίχινο γεφύρι ή τής Τρίχας φαίνεται, κατά τόν Κ. Ά. Ρω- 

μαΐον, νά είναι τό παλαιότερον υπόστρωμα εις τήν ονοματολογίαν του τραγου¬ 

διού, τά δέ τοπωνύμια ’Άρτα καί ’Άδανα «μπήκαν μεταγενέστερα, καί τούτο 

άπό τή φυσική λαϊκή επιθυμία πρός τό συ ριεκριμένο»7. Εις τάς εκ Καππαδο¬ 

κίας παραλλαγάς ή ύπόθεσις του τραγουδιού εντοπίζεται εις τήν γέφυραν των 

Αδάνων, εις τάς έκ Κύπρου λέγεται άορίστως «κάτω στους πέντε ποταμούς», 

εις δέ τήν Κρήτην «πέρα στη μπάντα των Χανιών, στη μπάντα τον Ρεθέμνου» 

ή «κάτω στο μαΰρο ποταμό». 

1. (Δ. Κ. II.) Σταυριώτης, ένΟ’ άν., σ. 193. 

2. Μ. Μ ε τ α λ λ ε ί 8 η, Τής Τρίχας τό γεφύρι, Χρονικά του Πόντου, I, σ. 168. 

3. Μ. Μεταλλείδης, £νθ’ άν., σ. 169. 

4. (Δ. Κ. Π.) Σταυριώτης, ενΟ’ άν., σ, 63. 

5. Ένθ’ άν., σ. 64. 

6. Ένθ’ άν., σ. 63. 

7. Κ. ’Α. Ρωμαίος, £νθ’ άν., σ. 328. 
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Μέ τάς δοξασίας καί παραδόσεις του ελληνικού λαοΰ, τάς σχετικας με 
την Ουσίαν είς οικοδομήματα, καί δή την άνθρωποθυσίαν, ήσχολήθη, ως 
ε’ίδομεν, είς την προηγουμένην ενότητα τής παρούσης μελέτης ό Ν. Γ. Πολί¬ 

της είς την ((Νεοελληνικήν Μυθολογίαν)), τάς «Παραδόσεις» του καί είς τούς 
πρώτους τόμους τής ((Λαογραφίας». "Οταν δ’ έξέδωκε τάς «Έκλογάς» του 
των τραγουδιών τοΰ έλληνικοΰ λαού, προέταξε τοϋ κειμένου του τραγουδιού 
((•τοΰ γεφυριοΰ τής "Αρτας» σύντομον μόνον εισαγωγικόν σημείωμα. Σχολιά- 

ζων δέ παράδοσιν περί τής γέφυρας τής ’Άρτης1, έσημείωσεν ότι περί των 
παραδόσεων διά τήν είς γεφύρας άναφερομένην έντείχισιν τής γυναικός του 

πρωτομάστορα, ώς αΰται εκτίθενται είς δημώδη άσματα, θά διαλάβη αλλαχού2. 

Τούτο όμως δυστυχώς δεν έπραγματοποιήθη ύπό τοΰ σοφοΰ τούτου έρευνητοΰ. 

Μετά παρέλευσιν αρκετών έτών ό Ελβετός νεοελληνιστής, μουσικολό- 

γος καί λαογράφος δ. Βαυά - Βονγ, ερευνητής τής νεοελληνικής δημώδους 
ποιήσεως, καί δή τής τής Δωδεκανήσου, εΐχε γνώσιν μεγάλου μέρους τών ελ¬ 

ληνικών παραλλαγών τής υπό μελέτην παραλογής έκ τής βιβλιογραφίας τοΰ 

Ν. Γ. Πολίτου, άλλ’ ούχί όλων3, τών δέ ξένων παραλλαγών τά κείμενα ϊ- 

κρινεν, ώς καί ό Μ. Απίίλίκίον, κατά τον Β. ν&Γ^Υ&δ, έκ σποραδικών τινων 

ένδείξεων καί τάς ούγγρικάς ούδόλως έλαβεν ύπ’ οψιν4. 

Τήν έξ ’Άρτης παραλλαγήν τοΰ τραγουδιού ό 8. Β&αά - Βονγ έθεώρησε 

καθ’ ολοκληρίαν νέον κείμενον, τό όποιον δεν ήμπορεΐ νά λαμβάνεται ύπ’ 

όψιν διά τό ζήτημα τής προελεύσεως τής παραλογής5. Έν τή πραγματικότητι 

όμως δέν πρόκειται περί νέου κειμένου, άλλά περί παραλλαγής, φθαρείσης 
ύπό τοΰ δημοσιεύσαντος αυτήν μητροπολίτου Άρτης Σεραφείμ τοΰ Βυζαν¬ 

τίου6. Έτέρα γνώμη τοΰ Έλβετοΰ έρευνητοΰ, καθ’ ήν συνηθέστερον τοΰ όνό- 

1. Ν. Γ. Π ο λ ί τ ο υ. Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 95, άριθ. 169. 

2. Ν, Η. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σ. 774. 

3. Ό Π. ν&Γ£γεΐ8 ϋλαβεν ΰπ’ όψιν τά πορίσματα τοΰ 8. Β&υά-Βονγ, άλλά ταϋτα δέν 

δύνανται νά θεωρηθούν δριστικά, καθόσον άφορμώνταί έκ περιωρισμέναυ ΰλικοΰ καί ώς έκ 
τούτου δέν άπορρέουν έκ πλήρους συγκριτικής μελέτης. Βλ, Γ. ’Α. Μ έ γ α ν έν Λαογρα¬ 

φία, τόμ. 18, 1959, σ. 566. 

4. Β. V α Γ ^ γ & 8, ένθ’ άν., σσ. 31-32. 

5. 8. Β&υά-Βονχ, Βα οΐιβηδοη ρορυΙδίΓο £ΐ*οο(ΐιΐθ άα Οοάόοοαόεο. I Βοδ 

ΤβχΙθδ, Ρ&ΓΪδ 1936, σ. 169. (Οοΐΐβοΐΐοη δβ Ι’ΙοδΙίΙυΙ Νοο-Ηβΐΐόηϊςιιβ <1β ΓυηίνβΓδίΙβ 
άο Ρ&ΓΪδ, τόμ. II). Ό Σ τ ί λ π ω ν Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς είς βιβλιοκρισίαν του διά τό 
έργον τοϋτο (Λαογραφία, τόμ. ΙΒ', Θεσσαλονίκη 1938-1948, σσ. 315-327) λέγει (σ. 324) 
ότι ώς πρός τό άσμα «τοΰ γεφυριοΰ τής "Αρτας» ό 8. Β&ικί-Βονγ δέν έλαβεν ύπ’ όψιν 
τήν διάδοσιν αύτοΰ καί έκτός τής Ελλάδος. *ΙΙ παρατήρησις αύτη έν μέρει είναι άληθής. 

6. Μητροπολίτου ’Άρτης Σεραφείμ τοΰ Βυζαντίου, Δοκίμιον Ιστορι¬ 

κής τίνος περιλήψεως περί ’Άρτης καί ΙΙρεβέζης, έν ’Αθήναις 1884, σ. 381. Ό Σεραφείμ 
διεσκεύσασε τό κείμενον επί τό άνθρωπιστικώτερον, θέλων νά μετριάση τήν έκ τής έντειχί- 

σεως τής γυναικός ζώσης έντΰπωσιν. 
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ματος τής ’Άρτης εΖναι έν τή παραλογή «τής Τρίχας τό γεφύρι»1, δεν εύστα- 

θει, διότι, έκ των 330 καί πλέον παραλλαγών, άποκειμένων εις σχετικόν φά¬ 

κελον του Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας τής Ακαδημίας Α¬ 

θηνών, 32 αναφέρουν τό τελευταιον τοΰτο καί 90 καί πλέον τό τής ’Άρτης. 

Όρθήν γνώμην διετύπωσεν ό 8. Β&ικί-Βον^ με τήν διαπίστωσιν τής ένότη- 

τος των ελληνικών παραλλαγών, έν άντιθέσει προς τήν ποικιλίαν, πού παρου¬ 

σιάζουν εις τήν ύπόθεσιν αί παραλλαγαί των άλλων λαών2, καίτοι είχε περιω- 

ρίσμένην τούτων γνώσιν. Έτέραν όρθήν γνώμην διετύπωσεν εις επιστολήν 

του προς τον Ε. διά τήν σημασίαν, πού έχουν τα εις έλληνικάς πα- 

ραλλαγάς άναφερόμενα ονόματα των ποταμών Δουνάβεως καί Εύφράτου, 

είς γεφύρας τών οποίων ένετειχίσθησαν αί δύο μεγαλύτεραι άδελφαί τής έν- 

τειχισθείσης εις τήν γέφυραν τής ’Άρτης, ώς καί τό όνομα του πρωτομάστο¬ 

ρα, διά τήν συναγωγήν ασφαλούς πορίσματος περί τής προελεύσεως του τρα¬ 

γουδιού3. Τό γεγονός ότι ό πρωτομάστορας εις τάς περίσσοτέρας τών βουλγα¬ 

ρικών καί ρουμανικών παραλλαγών, ώς θά ’ίδωμεν, ονομάζεται Μαηβθΐ, Μαηοίΐ, 
Μ&ηοΐθ, θά έπέτρεπε νά συμπεράνωμεν τήν ελληνικήν καταγωγήν τού τραγου¬ 

διού. Ή δέ μνεία τού Δουνάβεως καί τού Εύφράτου, τών δύο μεγάλων πο¬ 

ταμών, οι όποιοι περιέβρεχον βυζαντινά εδάφη, δεν πρέπει νά μάς παρασύ- 

ρη εις τό νά δεχθώμεν καταγωγήν τού τραγουδιού έκ τών χωρών τού Δουνά¬ 

βεως ή τής Μεσοποταμίας. Θά ήμποροΰσε κανείς μάλλον νά ’ίδη ενταύθα μίαν 

ένδειξιν ότι τοΰτο χρονολογείται άπό μίαν εποχήν, καθ’ ήν τό βυζαντινόν κρά¬ 

τος έξετείνετο μέχρι τών δύο τούτων ποταμών, ενώ αί μεταγενέστεραι πα- 

ραλλαγαί τούς άντικατέστησαν μέ τόν Βαρδάρην (Αξιόν), τον Γαλατάν, τό Μι- 

σίρι (Αίγυπτον)4 5. Εις άλλας παραλλαγάς λέγεται: ή μιά ' χτίσε τό Λονναβί κ ή 

άλλη τό Άλτζέρι ή ή μιά ’χτίσε τό Γκωνργκεβο, ή άλλη τό Βελιγράδι^ κτλ. 

'Ως προς τήν μνείαν τής γεφύρας τών έλληνικών παραλλαγών έν τή ώς 

άνω επιστολή του έγραψεν ότι ή γέφυρα αότη έχει τήν θέσιν -της εις τό τρα¬ 

γούδι καλύτερον παρά ένα μοναστήρι ή οχυρόν, ώς εις ξένας παραλλαγάς ά- 

ναφέρεται. 'Η τόλμη τής κατασκευής μιας γεφύρας έχει κάτι τό έκπληκτικώ- 

τερον καί ή λαϊκή φαντασία εΖναι μάλλον διατεθειμένη νά δίδη εκεί τήν έπέμ- 

βασιν υπερφυσικής δυνάμεως. 'Η άδιαφιλονίκητος δ’ ένότης τών έλληνικών 

παραλλαγών περί τό βασικόν αυτό θέμα, δηλαδή τό τού εΐδους τού κτίσματος, 

στηρίζει τήν γνώμην περί προτεραιότητος τού ελληνικού τραγουδιού, υπέρ 

1. 8. Β & \ι δ - Β ο ν γ, ένθ’ άν., σ. 169. 

2. Τήν γνώμην αύτήν έπαναλαμβάνει έκτενέστερον & Κ. ’Α, Ρωμαίος, £ν0’ 

άν., σσ. 314-345. 

3. Γ. ’Α. Μ έ γ α, Βιβλιοκρισία της έργασίας του Β. Υ&Γ§;γ&8 έν Λαογραφία, τόμ. 

18, 1959, σ. 575. 

4. Γ. ’Α. Μ έ γ α, Τό τραγούδι του γεφυριοϋ της Άρτας, £νθ’ άν., σ. 142. 

5. Λαογραφία, τόμ. Α', 1909-1910, σσ. 330-331. 
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της οποίας συνηγορεί ή ψυχολογική έξέλιξις, ήτις έκδηλοΰται άπο στίχου 
είς στίχον. Αί έλληνίκαί επίσης παραλλαγαί είναι όλιγώτερον άνθρωπιστι- 

καί, όλιγώτερον έκχριστίανισμέναι καί έκ τούτου ό 8. Ββΐΐά - Βονγ βλέπει 
έτερον τεκμήριον άρχαιότητος, νομίζων δτι, άν το τραγούδι ήθελεν εισχωρή¬ 

σει είς την Ελλάδα διά των Βουλγάρων κατά τόν 14ον αιώνα, ώς υποστηρί¬ 

ζει ο οί "Ελληνες θά εΐχον άχθη είς το σημεΐον ν’ άποβάλουν τόν 
ανθρωπιστικόν χαρακτήρα άπο το πρόσωπον του πρωτομάστορα. Το επεισο¬ 

δίου τής παραγγελίας αύτοΰ προς την σύζυγόν του, όπως τό συναντώμεν εις 
καππαδοκικήν καί δωδεκανησιακάς παραλλαγάς, δεν έλήφθη έξωθεν, έκ Βουλ¬ 

γαρίας, ώς υποστηρίζει ό Ε. ν»Γ£γ&8, διότι δέν άπαντα κάν είς βουλγαρικάς 

παραλλαγάς. Ό 8. Β&ικί - Βονγ επισημαίνει ότι είς καππαδοκικήν παραλλα¬ 

γήν καί είς άναλόγους έκ τής Δωδεκάνησου ή θλΐψις του πρωτομάστορα είναι 
προσποιητή: 

αργά ντνΟτ}, άργ' άλλαχτχ}, αργά νά τιάτ) τό γιόμα. 

εται δέ τό έπεισόδιον τού δακτυλιδιού, τό όποιον δήθεν επεσεν 

είς τά θεμέλια τής γεφύρας, πού θά έπιτρέψη νά έντειχίσουν ζωντανήν τήν ή- 

ρωίδα. Έν τελεί τό έπεισόδιον τής συμφωνίας των μαστόρων διά τό θΰμα, 

πού έπιχωριάζει είς καππαδοκικάς παραλλαγάς καί έν μέρει είς δωδεκανη- 

σιακάς, δέν προέρχεται καί τούτο έξωθεν, άλλ’ έκ τής συνειδήσεως τής άνάγ- 

κης, πού έχουν ούτοι λόγω του έπαγγέλματός των. Τούτο έκαμε τον δ. Β&ιΐίΐ - 
Βονγ νά διατύπωση τήν γνώμην περί τής έν Καππαδοκία διατηρήσεως τής 

αρχικής μορφής τού τραγουδιού1. Περιέργως είς τήν άναφερθεΐσαν προς τον 

Ε. ναι*£|γ8.8 έπιστολήν του έξέφρασεν ένδοιασμούς διά τήν παλαιοτέραν γνώ¬ 

μην του ταύτην. 

Μετά παρέλευσίν 16 ετών άπό τής δημοσιεύσεως του άναφερθέντος βι¬ 

βλίου τού δ. Βθαά - Βονγ, ό Κ. Ά. Ρωμαίος, χρησιμοποιήσας βοηθήματα 
καί μεταφράσεις είς αγγλικήν γλώσσαν, εξετάζει τό ελληνικόν δημοτικόν τρα¬ 

γούδι «τού γεφυριοΰ τής "Αρτας»2 έν συγκρίσει προς βουλγαρικά καί σέρβικά 

παράλληλα. Είδικώτερον ήρεύνησε τά επί μέρους θέματα: Ένας ό πρωτομά¬ 

στορας ή περισσότεροι; Τό τραγούδι τού Μαστρομανόλη. Καί τό πουλί πα¬ 

ρακούσε. Τό δαχτυλίδι πού έπεσε στά θεμέλια. Τό παιδί στήν κούνια. Τό τέ¬ 

λος τού τραγουδιού: κιβούρι με παράθυρο - μαρμάρωμα. Αριθμός καί ονό¬ 

ματα τών θυμάτων. Τό εΤδος τού χτίσματος καί τό πρόβλημα τής καταγωγής 
τού τραγουδιού3. 

1. 8. Β&υά-Βονγ, ένθ1 άν., σσ. 173 κέξ. 

2. Κ.Ά.Ρωμαϊος, έίνθ* άν., σσ. 308-334. 

3. Ό Κ. *Α. Ρωμαίος (ένθ’ άν., σ. 312) λέγει ότι είς τόν σχετικόν φάκελον 
του Λαογραφικοϋ Αρχείου της Ακαδημίας Αθηνών, ώς έπληροφορήθη, υπάρχουν 160 

παραλλαγαί τοϋ τραγουδιού. Πράγματι τόσαι είχον συγκεντρωθή £ως τότε, πού έδημοσί- 

ευσε τήν μελέτην του (1952). 
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*0 Κ. Ά. Ρωμαίος λέγει ότι ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκλογαί, σ. 39, άρ. 

29), έξετάζων κλέφτικο τραγούδι, πού συνέδεσεν ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

προς ανδραγάθημά του, «δεν έδωσε περισσότερη βαρύτητα στο πιο απλω¬ 

μένο σέ τόπους καί πιο παράξενο σέ τύπους όνομα: τής Τρίχας το γεφύρι»1. 

Ή φράσις «πιο άπλωμένο σέ τόπους» δέν άνταποκρίνεται προς τήν αλήθειαν, 

διότι, ώς εΐδομεν, έπικρατέστερον εΐναι τό όνομα τής "Αρτας. *0 Γ. ’Α. Μέγας, 

λέγει εν προκειμένω2 ότι εις το σφάλμα τούτο ύπέπεσεν ό Κ. *Α. Ρωμαίος, 

διότι δέν εΐχεν άκοιβή γνώσιν τής στατιστικής τών παραλλαγών του ελληνι¬ 

κού τραγουδιού3, δέχεται δ’ όλως άπιθάνως4 ότι αφορμήν εις τήν γένεσίν τού 

τραγουδιού έδωσαν τά λατρευτικά έθιμα των Ρουσαλίων, καί ώς έκ τούτου 

δέν πρόκειται περί στοιχειώσεως ένός γεφυριοΰ εις τον επάνω κόσμον, άλλα 

τού μυθολογικού γεφυριού, «πού όλες οί ψυχές εΐναι υποχρεωμένες νά το ξανα- 

περάσουν τό Σάββατο τού Ρουσαλιοΰ πηγαίνοντας στον τόπο τους», Έκ τού¬ 

του «τό τραγούδι εκφράζει τήν ανησυχία καί τήν φροντίδα όλων νά σταθή στέ¬ 

ρεο τό μυθολογικό γεφύρι... καί, επειδή για όλα τά παλιά χτίρια πού στέκουν 

στέρεα πιστεύεται ότι έχει γίνει στοιχείωση, γιά παρόμοιαν αιτία άνεπτύχθη 

ή ιδέα ότι χρειάζεται νά άναφέρεται ανθρωποθυσία μέσα στήν υπόθεση τού 

προκειμένου λατρευτικού τραγουδιού»5 6. Κατ’ αυτόν τον μεταφυσικόν 

τρόπον, λέγει ό Γ. Ά. Μέγας, 6 Ρωμαίος προσπαθεί νά έρμηνεύση τρα¬ 

γούδι, τού οποίου τό θέμα νοείται διεξαγόμενον επί τής γης®. 

Τό λεγόμενον ύπ’ αυτού οτι αί ψυχαι εΐναι ύποχρεωμέναι νά ξ αναπερά¬ 

σουν (τό γεφύρι) «τό Σάββατο τού Ρουσαλιοΰ πηγαίνοντας στόν τόπο 

τους» δέν συμφωνεί προς τήν κοινήν πίστιν, καθ’ ήν μιά φορά, όταν πρωτο- 

μπαίνουν στόν Κάτω Κόσμο, τό περνούν7. 'Ωρισμέναι ένέργειαι τών πιστών 

κατά τό Σάββατον του Ρουσαλιοΰ ή τής Γονοκλισιάς άποβλέπουν εις τό νά 

υποβοηθήσουν τάς ψυχάς «νά γυρίσουν στόν τόπο τους»8. 

Τό λατρευτικόν λοιπόν τραγούδι, κατά τον Κ. Ά. Ρωμαΐον, προσηρμό- 

σθη βραδύτερον προς τά τοπωνύμια γεφύρι στην ’Άρτα, στην ’Άδανα9. Α{ 

προϋπάρχουσαι πανελλήνιοι παραδόσεις δι’ έν μυθολογικόν γεφύρι εις τον 

1. Κ. Ά. Ρωμαίος, ένθ’ άν., σ. 329. 

2. Γ. Ά. Μέγας, ένθ’ άν., σ. 95. 

3. Γ, Ά, Μ έ γ α ς, £νθ* άν., σσ. 92-93. 

4. Ώς γράφει έν υποσημειώσει ό Γ. *Α. Μέγας, 2νθ’ άν., σ. 95, σημ. 2. 

5. Κ. Ά. Ρωμαίος, £νθ’ άν., σ. 332. 

6. Γ. Ά, Μέγας, ένθ1 άν., σσ. 95-96. 

7. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 612, άριθ. 983. 

8. Γ. Ά. Μ έ γ α, ΈλληνικαΙ έορταί καί έθιμα της λαϊκής λατρείας, Άθήναι 1963, 
σσ. 208 κέξ. 

9. Κ. Ά. Ρωμαίος, ένθ’ άν., σ. 333. 
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"Α^ην ή γεφύρι είς τά Τάρταρα λέγει ότι ήτο εύκολον καί πολύ φυσικόν να έν- 

τοπισθούν είς υπαρκτά τοπωνύμια1. 'Η τελική του γνώμη εΐναι ότι δ μύθος, 

πού άρχίζει άπό λατρευτικήν αφετηρίαν, καταλήγει είς τήν ιστορίαν καί έμ- 

φανίζεται ούς συγκεκριμένον δήθεν γεγονός2. 

Κατά τήν γνώμην μου το τραγούδι «τού γεφυριοΰ τής "Αρτας» ή «της Τρί¬ 

χας το γεφύρι» λόγω τής τραγικής του ύποθέσεως συνεδέθη έννοιολογικώς με το 
«Τρίχινο γεφύρι τού Κάτω Κόσμου»3. Σύν τούτοις τό «Τρίχινο γεφύρι» από 
τά τραγούδια τού Χάρου είσεχώρησε καί είς τραγούδια, οπού ή ύπόθεσις δεν 
έχει καμμίαν σχέσιν μέ τον Κάτω Κόσμον, ώς είναι π.χ. τό τραγούδι «Τής 
έγκαταλειφθείσης κόρης»4, ένα κλέφτικο5 καί άλλα6. Μέ τήν ονομασίαν «Τής 

Τρίχας τό γεφύρι» δεν έχομεν νά κάμωμεν μέ τοπωνύμιον. Τό «Τρίχινο γε¬ 

φύρι» τής παραδόσεως, άπ’ όπου πρέπει νά περάσουν αί ψυχαί, «γιος νά πάνε 

στον Κάτω Κόσμο κι όποια ψυχή δέν μπορεί νά περάση πέφτει στο ποτάμι 

πού τρέχει άπό κάτω καί χάνεται»7, δέν είναι ώς έννοια συνειδητή είς τό 
πνεύμα τού λαϊκού τραγουδιστού8. 'Ως δ* εΐδομεν άνωτέρω, οί Πόντιοι, παρά 

τοΐς όποίοις προ πάντων άπαντα ή ονομασία αυτή, ή δέν ήξεύρουν πού τό 

«Τρίχινο γεφύρι» εύρίσκετο ή τό έντοπίζουν είς τον ποταμόν Πυξίτην. "Ισως 
δ’ έξ άοχής «Τρίχινο γεφύρι» έσήμαΐνε αύτό πού ήτο είς τήν πραγματικήν 

του κατασκευήν, δηλαδή οικοδόμημα λεπτόν καί δυσκολοπέραστον ακόμη καί 

άπό πεζούς καί άπό ζώα. "Οπως δέ γνωρίζομεν, τοιαύτα ήσαν τά παλαιά 

άπό των ρωμαϊκών χρόνων άψιδωτά μονοκάμαρα γεφύρια, πού έκτίζοντο συν- 

δέοντα λίαν αποτόμους βράχους, εν μέσω των οποίων έρρεον όρμητικώτατοι 
χείμαρροι ίδια κατά τον χειμώνα. 

Περιέργως ό Δ. ’Α. Πετρόπουλος είς τό εισαγωγικόν του σημείωμα διά 

τό τραγούδι «τού γεφυριοΰ τής "Αρτας» έν τή έκδόσει του βιβλίου «Ελλη¬ 

νικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Αή έν Άθήναις 1962, σσ. 319-320 

(5Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα τού Λαογραφικοΰ Αρχείου, άριθ. 7)», 

παραθέτων σχετικάς βιβλιογραφικάς ένδείξεις, ούδόλως παραπέμπει είς τήν 
ώς άνω μελέτην τού Κ. ’Α. Ρωμαίου. Άν δέν συνεφώνεί μέ τάς γνώμας τού 
τελευταίου, έπρεπε νά τάς άντικρούση. Μέ τήν άποσιώπησίν ή έρευνα δέν 
προάγεται. 

1. Ένθ’ άν., σ. 333. 

2. "Ενθ’ άν., σσ. 333- 334. 

3. Βλ. καί Γ. Ά. Μ έ γ α, Τό τραγούδι του γεφυριοΰ τής ’Άρτας, ένθ’ άν., σ. 95. 

4. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί..., σ. 162, άριθ. 129. 

5. ’Ένθ’ άν., σ. 39, άριθ. 29. 

6. Γ. ’Α. Μ έ γ α ς, ένθ’άν., σ, 95. 

1. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 612, άριθ. 983. 

8. Γ. ’Α. Μ έ γ α ς, ένθ’ άν., σ. 94. 
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νΗδη θά κάμω λόγον περί τής κατά τό 1971 έκδοθείσης υπό του Γ. Ά. 

Μέγα. πολυσέλιδου διά τό τραγούδι εργασίας, εις ήν πολλάκις παρέπεμψα ά- 

νωτέρω. Τό πανελλήνιον τραγούδι ούτος έξήτασε περισσότερον παντός άλλου 

έρευνητοΰ, γνωρίζων ούχί περιωρίσμένην, άλλ’ εύρυτάτην ύλην 330 παραλλα- 

γών. Τάς έμελέτησεν εις τό πρώτον μέρος τής εργασίας του (σσ. 87-138) 

καί έξήγαγεν εξονυχιστικά1 στατιστικά στοιχεία διά τα καθ’ έκαστον επεισό¬ 

δια μέ συγκρίσεις των όμοιων προς ξένα παράλληλα, συνεκέντρωσε τα εκ τής 

άναλύσεως των παραλλαγών πορίσματά του (σσ. 130-138), εις δέ τό δεύτε¬ 

ρον μέρος παρουσίασε κριτικήν βιβλιογραφίαν των εργασιών προγενεστέρων 

ερευνητών (σσ. 141-189) καί είς τό τέλος, εν έπιλόγω, συνεκέντρωσε τά έκ 

τής άνασκοπήσεως τής έν λόγίρ κριτικής βιβλιογραφίας συμπεράσματα (σσ. 

189-190). Σημειώνω προς τούτοις ότι μεταξύ των σελίδων 84-85 παρενέ¬ 

βαλε λαογραφικόν χάρτην τής διαδόσεως τού τραγουδιού καί έπίμετρον (σσ. 

191-211) μέ 1 χάρτην, 4 εικόνας γεφυρών καί αρκετά κείμενα ελληνικών πα¬ 

ραλλαγών έκ δημοσιευμάτων ή έξ ανεκδότων χειρογράφων2. 

Έν σχέσει μέ τήν ύπόθεσιν τού τραγουδιού ό Γ. Ά. Μέγας διακρίνει 

δύο κυρίως τύπους παραλλαγών, Είς τον ένα ανάγεται ή παρατεθεΐσα άνω- 

τέρω μορφή, τήν όποιαν θεωρεί έξείλιγμένην3. Είς τον άλλον τύπον εχομεν, 

?νέγει, τό έξης περιεχόμενον: Όμάς μαστόρων προσπαθεί νά κτίση γεφύρι είς 

τον ποταμόν Αραχθον τής ’Άρτης, άλλ*, ό τι κτίζεται κατά τήν ήμέραν, κρη¬ 

μνίζεται κατά τήν νύκτα. Μυστηριώδης φωνή υπερφυσικής δυνάμεως συνή¬ 

θως μέ τό πουλί4 αναγγέλλει είς αυτούς οτι τό γεφύρι δέν πρόκειται «νά στε- 

ριώση», άν δέν «στοιχειώσαυν» τήν γυναίκα τού πρωτομάστορα καί οχι άλλον 

άνθρωπον. *0 πρωτομάστορας στέλνει παιδί (μαστορόπουλο) καί προσκαλεΐ 

τήν νεαράν γυναίκα του, ή οποία προαισθάνεται τον σκοπόν τού άνδρός της, 

1. Βλ. όσα έδημοσίευσα διά τήν μελέτην του Γ. Ά. Μέγα κρίνων £ργον τοΰ Ρουμά¬ 

νου έρευνητοΰ Αάπαη ΚοοΜ, έν Λαογραφίοι, τόμ. Λ' (XXX), έν Άθήναις 1975-1976, 

ο. 412. 

2. Όφείλω νά σημειώσω ενταύθα χάριν τής αλήθειας 6τΐ ό λεπτομερής πί,ναξ των 

παραλλαγών, πού καταλαμβάνει τάς σελίδας 47-83 τής εργασίας τοΰ Γ. Ά. Μέγα, συνε- 

τάχθη ΰπ’ εμού, ή δ’ ύπ’ αύτοϋ γνώσις διά προφορικής μεταφράσεως των έργασιών των 

Ρουμάνων συγγραφέων Ονΐάΐυ Ραρ&<ϋπι&, Ιοη Τ&1ο$ καί Ο. Vγ»Μθ οφείλεται έπίσης είς 

έμέ. Τοϋτο λέγω έδώ, διότι πολύ σημαντικωτέρα ύπηρξεν ή ήμετέρα πρός τόν Γ. Ά. Μέ- 

γαν παρασχεθεΐσα βοήθεια, ήν ουδόλως αναφέρει, έν συγκρίσει προς τήν βοήθειαν άλλων, 

τούς οποίους ευχαριστών μνημονεύει. 

3. Γ. Ά. Μέγας, ένθ’ άν., σσ. 132-133. 

4. Τά πουλιά είναι πολλάκις άγγελοι κακών ειδήσεων καί συμφορών, όπως παρου¬ 

σιάζονται είς τά δημοτικά μας τραγούδια. Βλ. Λίνου Πολίτη, Τό θέμα των πουλιών 

στό δημοτικό τραγούδι τοΰ νεκρού άδελφοΰ. Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ/μίου Θεσ¬ 

σαλονίκης, τόμ. Ζ', 1956, σσ. 271-280. 
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αποκοιμίζει τό παιδί της καί άποχαιρετφ σπίτι καί γειτόνισσες, θρηνεί δε διά 
την κακήν μοίραν της καί την μοίραν των δύο άλλων άδελφών της καί κατα- 

ράται το γεφύρι. 
'Η άπλή καί λιτή αύτή μορφή μέ το δραματικόν στοιχεΐον τής θυσίας 

του προσφιλέστατου οντος άπαντα προ πάντων είς ατελείς, κατ’ εμέ, παραλ- 

λαγάς έκ Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου καί Κρήτης, χωρίς όμως να λεί- 

πη 6λως διόλου καί άπό παραλλαγάς της Ηπείρου καί τών Ίονίων νήσων. 
Είς την μορφήν αυτήν έχομεν φανεράν την ωμότητα τής πράξεως. 'Η ήροκς 
με τό άπροσδόκητον τής προσκλήσεως προαισθάνεται τό κακόν πού τήν πε¬ 

ριμένει άπό δε τον θρήνον καί τήν κατάραν της διά τό γεφύρι κατανοοΰμεν 
τήν τραγωδίαν της. 

Τήν αυτήν δομήν καί έξέλιξιν εμφανίζει ή ύπόθεσις του επικού τραγου¬ 

διού καί είς παραλλαγάς έξ Ηπείρου καί άλλων περιοχών, καθ’ άς ό πρωτο¬ 

μάστορας, μόλις ακούει τήν παραγγελίαν της ύπερφυσικής δυνάμεως διά τοΰ 
πουλιού, τρέχει ό ίδιος εις τό σπίτι καί φανερώνει είς τήν γυναίκα του τί εΐπε 
τό πουλί ή τί έπρόσταξεν ό βασιλιάς ή καί άπεριφράστως τής άνακοινώνει 

τήν περί έντειχίσεώς της άπόφασιν αυτού καί τών άλλο.»ν μαστόρων. 'Η γυ¬ 

ναίκα υπακούει χωρίς άντίρρησιν, ζητεί μόνον νά θηλάση τό παιδί της. Περι¬ 

έργως είς πελοποννησιακάς τινας παραλλαγάς καί είς μίαν έκ Κεφαλληνίας 
ή ήρωίς «μετά χαράς» άποδέχεται τήν άπόφασιν του άνδρός της. 'Όπως βλέ- 

πομεν, έκ τής ώς άνω λιτής μορφής έλλείπουν τά είς άλλας παραλλαγάς έζ 

* Ηπείρου καί άλλων περιοχών έπεισόδια, ώς τής λύπης τοΰ πρωτομάστορα 

λόγίρ τής απώλειας τοΰ δακτυλιδιού του, πού έπεσεν είς τά υγρά βάθη τών θε¬ 

μελίων τοΰ γεφυριου, οπού ή ήρωίς είναι πρόθυμος νά κατεβή, διά νά τό εύρη, 

τής έντειχίσεώς καί τοΰ δραματικού διαλόγου της ήρωίδος μέ τον σύζυγόν της. 
"Αξιόν παρατηρήσεως, κατά τον Γ. ’Α. Μέγαν, είναι προσέτι καί ότι, 

ένώ ή ώς άνω μορφή άπαντα είς παραλλαγάς έκ Στερεάς Ελλάδος, Πελοπον¬ 

νήσου καί τών Ίονίων νήσων, τόπος όμως τής δράσεως δέν εΐναι κανέν άπό 
τά είς τούς τόπους αύτούς υπάρχοντα γεφύρια, άλλα τό τής Άρτης. Ακόμη 
καί είς κουτσοβλαχικάς παραλλαγάς, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, έχομεν μνείαν 
του γεφυριοΰ τής "Αρτης. Έκ τής ύπάρξεως τών πολλών τούτων παραλλαγών 
είς τάς έν λόγω περίοχάς «ένισχύεται, κατά τον Γ. Ά. Μέγαν, ή πιθανότης 
ότι ή "Ηπειρος, όπου άπαντφ καί ή άπλουστέρα μορφή τοΰ τραγουδιού, είναι 
ή πατρίς αύτου είς τήν άρχικήν του μορφήν. 5Αφού δέ τοΰτο ύπό τήν μορφήν 
αυτήν διεδόθη νοτίως τής Ηπείρου είς τήν Στερεάν Ελλάδα καί τήν Πελο¬ 

πόννησον, ώς καί είς τάς παρακειμένας τής Ηπείρου Ίονίους νήσους, διε- 

<*ώθη έκεΐ είς τήν άρχικήν του μορφήν, ένίρ είς τον τόπον τής καταγωγής του, 

τήν "Ηπειρον, τούτο είχε περαιτέρω έξέλιξιν καί συνεπληρώθη μέ στοιχεία 
δανεισθέντα άπό άλλα τραγούδια. Έκ τής 5 Ηπείρου δ’ έπίσης κατόπιν τό τρα¬ 

γούδι έν τή πληρέστερα καί τη τελική του μορφή έτράπη πρός Άνατολάς είς 
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τήν Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν, Θράκην, τάς νήσους καί τάς πέραν του Αιγαίου 

περιοχάς του ελληνικού χώρου μέχρι του Πόντου1. Τήν γνώμην ταύτην 

επαναλαμβάνει κατωτέρω γράφων: «Αί ελλαδικαϊ παραλλαγαί του άσματος 

διασώζουν άκραιφνεστέραν τήν παράδοσιν τόσον εις τήν άρχικήν όσον καί τήν 

έξειλιγμένην μορφήν ή αί παραλλαγαί των ακραίων προς Άνατολάς περιοχών 

του Ελληνισμού καί ότι ή "Ηπειρος, όπου τό περίφημον γεφύρι τής "Αρτας, 

δύναται νά θεωρηθή ως αρχική κοιτίς καί τόπος προελεύσεως του τραγου¬ 

διού»2. 'Η δέ διάδοσίς του, λέγει, καθ’ ολον τον ελληνικόν χώρον δεικνύει τήν 

παλαιότητά του, ήτοι τήν υπαρξίν του κατά τήν προ του 1204 εποχήν, επειδή 

τούτο άπαντα εις γλωσσικάς νησίδας τής Καππαδοκίας καί Λυκαονίας, 

οτε ολόκληρος ή Μικρά Άσία άπετέλει τμήμα του βυζαντινού κράτους, καί 

καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι ό 11ος αιών πρέπει νά Θεωρηθή διά τήν δη¬ 

μιουργίαν του τραγουδιού εις τόν ελληνικόν χώρον ώς ΙβΓΓϊΐίηυδ &ηίθ φΑβίη3. 

'Η διάκρισις τής ύποθέσεως τών παραλλαγών εις τούς δύο ώς άνω τύ¬ 

πους ώδήγησε τόν Γ. ’Α. Μέγαν είς τήν διατύπωσιν τής γνώμης περί τής εις 

τόν έλλαδικόν χώρον άπαντώσης απλής καί λιτής, ώς λέγει, μορφής ώς τής 

αρχικής του τραγουδιού. Τήν άλλην μορφήν με τά περισσότερα στοιχεία θεω¬ 

ρεί ώς έξειλιγμένην. Έξετάζων τό μοτίβον τού δακτυλιδιού τού πρωτομάστο¬ 

ρα, λέγει οτι τούτο δεν λείπει από τάς παραλλαγάς όλων τών περιοχών τού 

ελληνικού χώρου καί πρέπει ν’ άποτελή, αν μή άρχικήν, πάντως στοιχεΐον 

τής τελικής μορφής τού ελληνικού τραγουδιού4 καί προσθέτει ότι τούτο εΤναι 

δάνειον έκ τού τραγουδιού «Τό στοιχειό τού πηγαδιού»5. Πράγματι τό τε- 

λευταΐον τούτο τραγούδι έχει τό δακτυλίδι ώς αύτοτελές θέμα, άλλ’ είναι 

γνωστόν ότι τό μοτίβον τού δακτυλιδιού υπάρχει είς τήν ελληνικήν παράδοσιν 

άπ* άρχαιοτάτων χρόνων, χρησιμοποιούμενον κατά διαφόρους τρόπους πότε 

άπό τόν ένα καί πότε από τόν άλλον λαϊκόν ποιητήν. Άλλ’ άς ύποθέσωμεν ότι 

δεν υπήρχε τό έπεισόδιον τού δακτυλιδιού, τότε θά ήτο ευκολον νά πραγματο- 

ποιηθή ποιητικώς ή έντείχισις τής ήρωίδος; Τό εν λόγω έπεισόδιον καθιστά 

τό τραγούδι ποιητικώς άρτιώτερον, διότι παρέχει είς τούς μαστόρους τήν ευ¬ 

καιρίαν νά επιτύχουν, έστω διά δόλου, εκείνο, πού ελλείπει, ώς θά ίδωμεν, 

εις ξένα παράλληλα, όπου ή έντείχισις γίνεται μέ τρόπον πού άποδίδει πολ- 

λήν εύπιστίαν καί αφέλειαν είς τήν ήρωίδα (τήν έβαλαν νά σταθή καί ωσάν 

άστειευόμενοι ήρχιζαν νά τήν κτίζουν I). Βεβαίως είς τό έλληνικόν τραγούδι 

1. Γ. ’Α. Μ έ γ α ς, ένθ’ άν., σ. 132. 

2. ’Ένθ’ άν., σ. 137. 

3. ’Ένθ’ άν., σ. 137. 

4. ’Ένθ’ άν., σ. 114. 

5. ’Ένθ’ άν-, σ. 115. ΙΙερί του τραγουδιού τούτου βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλο- 

γαί..., σ. 135. 
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μέ τό έπεισόδιον του δακτυλιδιού έχομεν δόλον καί τον άπότομον τρόπον, μέ 
τον όποιον οί μαστόροι, μόλις ή ήρωΐς κατεβαίνει εις τά υγροί θεμέλια του γε- 

φυριοΰ, τρέχουν καί τήν κτίζουν, άλλα σκεπτόμεθα πόσον κατωτέρα είναι ή 
μορφή του χωρίς τό έν λόγω έπεισόδιον. Νομίζω ότι είς τό ελληνικόν τραγού¬ 

δι έχομεν ένα μόνον ένιαΐον τύπον, ή δέ λεγομένη απλή καί λιτή του μορφή ο¬ 

φείλεται εις άτελεΐς, ώς επί τό πλεΐστον, παραλλαγάς εκ του έλλαδικοΰ χώ¬ 

ρου. Καί ό Δ. Ά. Πετρόπουλος έχαρακτήρισεν ώς άτελή μίαν τοιαύτην πα¬ 

ραλλαγήν, του Ά. ’ϊατρίδου διά τό έν Άγραίδι Ευρυτανίας ιστορικόν γεφύρι 
του Μανόλη, άναδημοσιεύσας αυτήν1. 

Τό έτερον έπεισόδιον, τό περιέχον την υπό της ήρωίδος μνείαν των δύο 

μεγαλυτέρων της άδελφών, πού ένετειχίσθησαν, όπως καί αυτή, ό Γ. Ά. Μέ- 

γας όρθώς θεωρεί άνήκον είς την αρχικήν μορφήν του τραγουδιού2. Άλλα 
καί τούτο, προσθέτομεν ήμεΐς, άπαντά μέ κάποιαν ομοιότητα είς τον θρήνον 
τής φονευθείσης συζύγου τού Διγενή ύπό τού ίδιου τού Διγενή, οπού γίνεται 

λόγος περί τής κακής τύχης των δύο άλλων άδελφών της, έξ ών ή μία έκάη, 

ή δ’ άλλη έπνίγη είς πηγάδι3. ’Έπειτα τό τονιζόμενον ότι είς τάς περισσοτέ- 

ρας παραλλαγάς τό δυσκόλως θεμελιούμενον γεφύρι είναι τό τής Άρτης, ά- 

ξιον παρατηρήσεως είναι τούτο: Κατά τήν συνήθη είς τήν δημοτικήν ποίησιν 

τεχνοτροπίαν οί τραγουδισταί προσήρμοσαν τό τραγούδι είς τον τόπον των καί 

άντικατέστησαν π.χ. τής Τρίχας τό γεφύρι ή τό των Αδάνων ή τό τής Άντι- 

μάχειας μέ τά ονόματα γεφύρι στήν Ελλάδα, γεφύρι τής Γρούργαινας, τής 

Λάρσας τό γκεφύρι, τής Άρτας τό γεφύρι κ.ο.κ. 

Άξιον παρατηρήσεως είναι προς τούτοις ότι άρκεταί παραλογαί (μπαλ- 

λάντες) συγγενεύουν προς άκρίτικά τραγούδια ού μόνον διά τά κοινά ονόματα, 

τήν επικήν διατύπωσίν καί τήν τεχνοτροπίαν, αλλά καί διότι έγεννήθησαν είς 

τό αύτό περιβάλλον {γεωγραφικόν καί κοινωνικόν) κατά τάς ιδίας περίπου μέ 
αύτά χρονικάς περιόδους. 

Τέλος δέν δύναμαι να συμφωνήσω μέ τήν γνώμην τού Γ. Ά. Μέγα οτι 

τό τραγούδι των άλλοτε ελληνικών περιοχών τής Μικράς Ασίας, Πόντου, 

Καππαδοκίας, Λυκαονίας, προήλθεν έκ του έλλαδικοΰ χώρου, προ πάντων έκ 
τής Ηπείρου, έ'νθα, λέγει, έδημίουργήθη. Νομίζω οτι τούτο έδημιουργήθη ύπό 
των Ελλήνων τής Μικράς Ασίας κατά τον 11ον αιώνα, ίσως καί παλαιό- 

τερον, 6τε ακόμη ή έν λόγω περιοχή άδιασπάστως άνήκεν είς τήν βυζαντινήν 
επικράτειαν {προ τής μάχης τού Μαντζικέρτ, 1071), διεδόθη δ* είς τάς νή¬ 

σους τού Αιγαίου καί έκεΐθεν είς τον ήπείρωτικόν έλλαδικόν χώρον μέχρι των 

1. Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), έν ’Αθήναις 1962, σ. 321. 

2. Γ. Ά. Λ1 έ γ α ς, ίνθ’ άν., σ. 131. 

3. Ν. Γ. Πολίτου, Άκρίτικά άσματα. Ό θάνατος του Διγενή, Λαογραφία, τόμ. 

Α', 1909/1910, σ. 193. 
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Ιονίων νήσων, ώς συνέβη καί μέ τά άκριτικά τραγούδια, τό δέ όνομα «τοΰγε- 
φυρίοΰ τής "Αρτας» έπεκράτησεν εις πλήθος παραλλαγών του έλλαδικοΰ κυ¬ 

ρίως χώρου, διότι τό γεφύρι αυτό προεκάλει μεγαλυτέραν έντύπωσιν εις τον 
άνθρωπον του λαού ή άλλα γεφύρια, λόγω του μεγέθους, τής άρχιτεκτονικής 
κατασκευής1 καί των περί αυτού λαϊκών παραδόσεων. 

Εις τάς έν Έλλάδι παραλλαγάς πρέπει να περιλάβω καί τάς κουτσοβλα- 

χικάς, διότι οι λεγόμενοι Κουτσόβλαχοι δέν ήλθον εις την Ελλάδα έξ Ιτα¬ 

λίας ή έκ Ρουμανίας, άλλ’ εΤναι αύτόχθονες "Ελληνες2, όμιλοΰντες έκτος τής 
ελληνικής καί εν νεολατινικόν δι1 ιστορικούς λόγους γλωσσικόν ιδίωμα3, συγ- 

γενεΰον μέ την ρουμανικήν γλώσσαν. 
Κατά μίαν έκ Βέροιας κουτσοβλαχικήν παραλλαγήν τό τραγούδι έ'χει 

εις τήν ύπόθεσίν του ώς εξής: Τρεις άδελφοί παντρεμένοι ήσαν φημισμένοι 
μαστόροι. Τούς έκάλεσεν ό Άμιράς άπό τον τόπον τους καί τούς ήρώτησε 
τί θά ήθελαν διά νά κτίσουν τής "Αρτας τό γεφύρι. Επτά χρόνια εζήτησαν 
διά νά φέρουν εις πέρας τό έργον καί ό,τι θά έχρειάζοντο νά τούς παρέχη 6 Ά¬ 

μιράς. Έφεραν τάς οικογένειας των άπό τήν Νάντα καί τάς έγκατέστησαν εις 
τήν "Αρταν καί ήρχισαν νά κτίζουν, άλλ’, ο τι έκτιζαν κατά τήν ημέραν, έκρη- 

μνίζετο κατά τήν νύκτα. Τό νερό τούς έπνιγεν. Ό καιρός περνούσε καί γεφύρι 
δέν έγίνετο. Μίαν ημέραν ό πρωτομάστορας εΤδε πουλί καί τό ήκουσε νά τού 
λέγη νά πάρουν τού μικρού αδελφού του τήν γυναίκα νά τή βάλουν εις τά θεμέ¬ 

λια. Ό πρωτομάστορας έθλίβετο διότι ήγάπα τήν νεαράν του νύμφην. Εκεί¬ 

νη εΐχε μικρό παιδί, τον Κωνσταντίνον. 'Ο πρωτομάστορας, άφού έσκέφθη 
ότι αύτό ήτο θέλημα Θεού, παρήγγειλε νά έλθη ή μικρότερα νύμφη νά φέρη 
τό φαγητόν εις τούς μαστόρους. *Η γυναίκα υπακούει, ξυπνά τον Κωνσταντί¬ 

νον της, τον θηλάζει καί τον ξανακοιμίζει. Ντύνεται, στολίζεται κ’ έρχεται μέ 
τό φαγητόν εις τούς μαστόρους.Τούς εύχεται επιτυχίαν, καίτοι δέν βλέπει πρό¬ 

οδον εις τό έ'ργον των έπειτα άπό εξ έτη. Ούτοι τής άνεκοίνωσαν τήν έντο- 

λήν τού πρωτομάστορα περί έντειχισμοΰ της διά νά στερεωθή τό γεφύρι. Ε¬ 

κείνη δέν άντελαμβάνετο τί τής έλεγαν, έκοίταζε τον άνδρα της πού έκλαιε, 

τον ήρώτησε διατί κλαίει καί αυτός τής λέγει διά τό δακτυλίδι, πού τού έπεσεν 

1. Βλ, περί της άρχιτεκτονικής αύτοΰ κατασκευής τήν μελέτην τοΰ Ά ν « σ τ. Ό ρ- 

λ ά V δ Ο υ, ένθ’ άν., σσ. 195-199. Βλ. καί Ν. Β έ η ν (Β β β δ) έν Βγζ. - Νβα^Γ. ^ΪιγΙ>· 

IV, σ. 366, σημ. 4. 
2. Ά ν τ. Κεραμοπούλλου, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, έν Άθήναις 1939. 

Θ ε ο δ. Κ. Π. 11 α ρ ά ν τ η, Οί «Βλαχόφωνοι» τοΰ ελληνικού χώρου, έφημ. Εστία, αρ· 

φ. 30290-30298, 31.8 - 9.9.1981. 
3. Ά χ ι λ λ . Γ. Λαζάρου, Ή Άρωμουνική καί ή μετά τής έλληνικής σχέ' 

σις αύτής. Διδακτορική διατριβή, έν Άθήναις 1976. 
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εις τον βυθόν. 'Η γυναίκα κατέβηκε διά νά τό εΰρη καί οί μαστόροι χύμηξαν, 
όπως ό άνδρας της παρήγγειλεν, εις τά θεμέλια καί την έκτιζαν. Τότε παρακα- 

λεί τούς μαστόρους νά τήν άφήσουν νά θηλάση μίαν φοράν τό βρέφος της, 

άλλ’ αυτοί δεν ήκουσαν. 'Η γυναίκα παρακαλεϊ κατόπιν ν’ άφήσουν έκτος του 
τοίχου τό στήθος της διά νά θηλάση τό παιδί της. "Ομως ματαίως παρεκάλει. 
Τότε καταράται: "Οπως σκούζει τό μωρό μου, νά σκούζη αυτό τό ποτάμι, 
κι όπως τρέμω εγώ νά τρέμη τής "Αρτας τό γεφύρι. Τρεις αδελφές ήμεθα καί 
οί τρεις κακότυχες. Καί τις τρεις τις στοίχειωσαν. Τή μιά είς τον Δούναβιν, 
τήν άλλην είς τον Βαρδάρην (Αξιόν) κ’ έμένα στής "Αρτας τό γεφύρι1. 

Κατ’ άλλην, όμοίαν ώς έπί τό πλεΐστον προς τήν ανωτέρω, παραλλαγήν 

τρεις φημισμένοι αδελφοί μαστόροι διατάσσονται από βασιλέα νά κτίσουν τήν 
γέφυραν τής "Αρτας. ’Άν δεν έκτελέσουν τήν διαταγήν, θά ύποστοΰν τήν ποι¬ 

νήν του θανάτου. Επτά έτη παρέρχονται χωρίς νά κατορθώσουν νά φέρουν είς 

πέρας τό εργον των. "Ο τι έκτιζαν κατά τήν ήμέραν, τό νερό του ποταμού τό 

κατέστρεφε κατά τήν νύκτα. "Ενα πουλάκι λέγει μέ άνθρώπινη φωνή (ομι¬ 

λία) είς τον μεγαλύτερον αδελφόν, τον πρωτομάστορα, ότι οφείλει, ο για νά 

στεριώση τό γεφύρι», νά κτίση είς τά θεμέλιά του τήν γυναίκα του μικροτέ- 

ρου άδελφου του, ή οποία έθήλαζε τό μικρό παιδί της, τον Κωνσταντίνον. Αυ¬ 

τή, είπε τό πουλί, πρέπει νά φέρη τό φαγητόν είς τούς μαστόρους. Ό πρωτο¬ 

μάστορας τήν έλυπείτο, άλλά τί νά κάμη;'Η γυναίκα, όταν τήν έκτιζαν, μα¬ 

ταίως έξεσχίζετο, έθρήνει καί έβγαζε τά μαλλιά της, παρεκάλει δε νά τής επι¬ 

τρέψουν νά θηλάση τό παιδί της. 'Η τελευταία της παράκλησις ήτο ν’ άφή¬ 

σουν τό στήθος της έξω του τοίχου, διά νά φέρνουν έκεί νά θηλάζη τό μικρόν 
της. "Οταν τέλος έξεψυχοΰσε, κατηράθη τό γεφύρι2. 

1. Τό κείμενον τοΰτο προέρχεται άπό τήν έμμετρον μετάφρασιν του Λέανδρου Βρα- 

νούση κουτσοβλαχικοΰ τραγουδιού έξ 181 όκτασυλλάβων Ιαμβικών στίχων, δημοσιευθέντος 

έν τη Αηΐοΐο^ΐβ &Γοητΐ3ηβ&8θα τοϋ Τ&οίιβ Ρ&ρ&ΐι&^ϊ, Βαουτο^Ιϊ 1922, σσ. 67- 

73. Ή μετάφρασίς έδημοσιεύθη ύπό τοϋ Γ. Ά. Μ έ γ α, ένθ’ άν.} σσ. 209-210. 

2. Βλ. V. Ρβΐτβδοο, ΜοβΙγθ δβ δί&ΐβοΐυΐ αιαοθδο-Γοηιύη, τόμ, II, Βαοιι- 

Γβδοί 1880, σσ. 84-94: ΟόηΜοΙα & ρυηίϊΐϊβϊ δϊ Ναι*ί& (Τό τραγούδι τοϋ γεφυριοϋ της 

’Άρτας). Κ. δοΐιΐ&δββ&οΐι, ϋΐθ &Γυπι&ηΪ5οΙΐΘ Β&ΙΙ&δβ νοη δβΡ ΑιΊ&θΓϋβΙίβ. 

ΕΓδΙβΓ ^αΙΐΓβδθΘΓΪοΜ δβδ ΙηδΙϊΙυΙδ ίϋΓ πίΓη&ηίδοίιβ 8ρΓ&οίιβ, ί.βΐρζί£ 1894, σσ. 79- 

121. Ο. β ΐ § 3. η δ, Όΐβ ΑΓΟΓηααβη, τόμ. II, νοΙΙΐδΙΐίβΓ&ΙυΓ δβΓ ΑΓΟιηυηβη, Ββϊρ- 

ζί£ 1894, σσ. 165-172: Βηΐΐ&δβ νοη δθΓ ΑγΙ&ΘγιϊοΙιθ. Ιη Ηθΐπΐβ §©Ι)ΐ·&ο1ιΙ νοη Ηβίβηθ 8. 

Παραλλαγή έκ Κρουσόβου, στίχοι 164. ΡβΓΪοΙβ Ρ & ρ α 1ι & £ ΐ, ϋΐη ΙΐΙβΓαΙϋΓη ρο- 

ροΓηηΰ η Αροηι4ηϊ1οΓ, τόμ. II, ΒυουΓβ$ίϊ 1900, σσ. 1040-1045. ί,. § 3 ΐ η θ & η η, 

1>β£θηδ& Γηβ$ίβηιΙ\ή Μ&ηοΐβ 1& £Γβοίϊ πιοδβΐ'ηΐ, 81υδϋ ίοΐΐιΐοποθ, ένθ’ άν., σ. 63. Του 
α ύ τ ο ϋ, Πβδ ΓΪΙβδ..., ένθ’ άν., σσ. 368-369. Μ. Ρ ο ρ, Ε& 1>&11&δβ δβ πι&ίΐΓβ Μ&ηοίο 
βΐ δβδ ν&Γΐ&ηΙβδ ό&ΙΙι&ιιίςυβδ, ΒυοβτβδΙ 1960, σ. 2. [ΙΙολυγραφημένη διάλεξις]. Ο, 

V γ α I) ϊ β, ένθ’ άν., σσ. 70, 100. Αδτί&η Κοοίιϊ, €οοΓδοη&Ιβ δΐιδ-βδί βιίΓορβηβ 

&1β θ&Ι&δβΐ ρορυΙ&Γβ Γοηη&ηβ$1.ϊ, Ιϊηοΐη*Θ£ΐί 1975, σσ. 118-122. Βιβλιοκρισίαν τοϋ έργου 
τούτου έδημοσίευσα έν Λαογραφία, τόμ. Λ' (XXX), έν Άθήναις 1975-1976, σσ, 406-418, 



80 Δημητρίου Β. Οικονομικού 

Αλλην παραλλαγήν έξ 170 οκτασυλλάβων Ιαμβικών όμοι&καταληκτούν- 

των άνά δύο στίχων έχομεν εις τό ύπ’ αριθμόν 376 χειρόγραφον τοΰ Β. Ί. 

Βήκα, άποκείμενον εις τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας τής 

Ακαδημίας Αθηνών. Αίίτη κατεγράφη υπό τοΰ συλλογέως εις τήν κουτσο- 

βλαχικήν έν Τρικάλοις τής Θεσσαλίας καί μετεφράσθη υπ’ αύτοΰ εις την 

ελληνικήν1. 

Ό Κ. 8θΗ1βάβ1)αο1ΐ διετύπωσε τήν γνώμην ότι αί έλληνικαί παραλλαγαί 

τοΰ τραγουδιού υπήρξαν τό πρότυπον των κουτσοβλαχικών2. Τής αυτής γνώ¬ 

μης είναι ό Ε. ^άΐηβαηιι3. Είς τάς κουτσοβλαχικάς παραλλαγάς, εκτός των 

άλλων επεισοδίων, ή κατάρα τής έντειχισθείσης ομοιάζει απολύτως προς τήν 

των ελληνικών παραλλαγών. Ιδού ή έν λόγω κατάρα, ώς άναφέρεται υπό τοΰ 

Ε. ^ϊηθαηπ καί άλλων: 

Οα?η Ιήΐϊώιιτ ηύηβ ηιαναία, 

ΐΓέιηύυ,Γα ^ ριιηίβα άβ Νατία4. 

Καί ό (ά. νι*£ί1>ΐθ υπογραμμίζει ότι είς τάς κουτσοβλαχικάς παραλλαγάς 

άπαντα ή κατάρα τής έντειχισθείσης ώς είς τάς έλληνικάς5 6, παραπέμπει δέ 

σχετικώς είς τήν υπό του ΡθποΙθ Ρειρβίίει^ί δημοσιευθεΐσαν παραλλαγήν8. 

Ό αύτός ερευνητής παρετήρησεν ότι αί κουτσοβλαχικαί καί αί άλβανίκαί 

παραλλαγαί ακολουθούν τήν υπό ποιητικήν μορφήν παράδοσιν τοΰ θέματος, 

άλλ’ ή στιχοπλοκή αυτών, λέγει, είναι ωχρά καί άδύνατος7. Τέλος τό έπεισύ- 

διον τής παρακλήσεως τής νεαράς γυναικός ν’ άφήσουν οι μαστόροι τό στήθος 

της εκτός τοΰ τοίχου, διά νά φέρνουν εκεί νά θηλάζη τό βρέφος της, άπαντφ κυ¬ 

ρίως είς άλβανικάς, σερβικάς καί βουλγαρικάς, ώς θά ίδωμεν, παραλλαγάς. 

Τό τραγούδι «τοΰ γεφυρίοΰ τής ’Άρτας» ή «τής Τρίχας τό γεφύρι» ή- 

δετο8 καί έχορεύετο άπό τούς Ποντίους, άλλ’ άνευ μουσικών οργάνων καί εύ- 

1. Ό συλλογεύς είναι γνωστός άπό δύο μελετάς του. Τί πρώτη ύπό τόν τίτλον: 

«Ό γάμος παρά τοΐς Βλαχοφώνοις. Γαμήλια έθιμα έν Γουδοβάδα» έδημοσιεύθη έν Λαο¬ 

γραφία, τόμ. Δ', 1912/13, σσ. 540-558, ή δέ δευτέρα: «’Έθιμα παρά Βλαχοφώνοις» 

ωσαύτως έν Λαογραφία, τόμ. 1917/18, σσ. 169-188. 

2. Κ. δοΙιΙ&άβΒ&οΙι, ένθ’ άν., σσ. 120-121. 

3. Ε. £> ά ϊ η β & η \ι, Εβδ ΓΪΙβδ..., ένθ’ άν., σσ. 368-369. 

4. Β. § δ ϊ η β & η ιι. Εβ^βηάα τηβ^ίβηιΐιιί Μβ,ηοΐβ..., ενθ’ άν., σ. 63. 

5. Ο. V Γ & ΰ ϊ β, ένθ’ άν., σ. 100. 

6. Ρ. Ρ Ά ρ 3. & & £ ί, ένθ’ άν., σ. 1043. 

7. Ο. Υ Γ & Β ί θ, £νθ’ άν., σ. 105. 

8. Βλ. ηχογραφήσεις αύτοΰ άπό τό Μικρό Χωριό Ευρυτανίας καί άπό τό Πυλί Κώ 

ύπό Σπ. ΙΙεριστέρη καί άπό τό Κοιλάνεμον Κύπρου καί άπό πρόσφυγας έκ Τραπεζοΰντοί 

ύπό Στ. Καρακάση έν Γ. Κ. Σπυριδάκη-Σπ. Δ. ΙΙεριστέρη, Ελληνικά δημο¬ 

τικά τραγούδια, τόμ. Γ' (Μουσική Εκλογή), έν ’Αθήναις 1968, σσ. 106-113. (Ακαδη¬ 

μία Αθηνών. Δημοσιεύματα τοΰ Κέντρου Λαογραφίας, άριθ. 10). 

19-4-1983 
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θυμίας. Επίσης έν Καππαδοκία «σε στρογγυλό χορό μόνο μέ τά όργανα, τά 
Χριστούγεννα καί τή Λαμπρή σέ ίσιο χορό»1. Εις τό Άλιβέριον Εύβοίας τήν 
Δευτέραν του Πάσχα μέ ιεροπρεπή ρυθμόν χορεύουν την «καμάρα» μετά τήν 
εις τήν εκκλησίαν «Παναγίτσα» μίκράν λειτουργίαν όλοι οί χωρικοί πλήν των 
γερόντων εις τό προαύλιον τής έκκλησίας του * Αγίου Γεωργίου. Λέγεται ότι τό 
έΟιμον του χορού τούτου έκομίσθη έκεΐ ύπό των ήπειρωτών μαστόρων, όταν 
έκτιζαν τήν εκκλησίαν ταύτην. *0 χορός είναι κύκλιος. Κάθε στροφή του τρα¬ 

γουδιού λέγεται κατ’ άρχάς καί κατόπιν έπαναλαμβάνεται άπό όλους2. Εις 
τά Μέγαρα επίσης χορεύεται τήν Δευτέραν του Πάσχα, πού εορτάζεται ώς 

εορτή των Ρουσαλίων. Είς χωρία τής περιοχής τού Δομοκοΰ τό χορεύουν τά 
κορίτσια κατά τό Πάσχα έξω άπό τήν εκκλησίαν ή τάς πλατείας ώς «κλει¬ 

στό χορό», πιασμένα δηλαδή άπό τό χέρι χωρίς νά διακρίνεται ή άρχή ούτε 

τό τέλος του κλειστού κύκλου. Είς τό χωρίον Χωριστή Δράμας τό έ'λεγον προ 

πάντων κατά τάς κηδείας, ώς μοιρολόγι, όταν άπέθνησκεν ή τρίτη καί τελευ¬ 

ταία κόρη είτε ό θάνατός της συνέβαινεν είς τήν πατρίδα ή είς τά ξένα3. Καί 
ό Α. Ίατρίδης αναφέρει στίχους μοιρολογιού διά τήν έντείχισιν τού Καστρο- 

παναγιώτη, πού έγινε κατά τό κτίσιμον κρήνης έν Άραχόβη Παρνασσίδος4. 

Καί έν Βουλγαρία ή παραλογή αδεται ώς μοιρολόγι6. Προς τούτοις είς τό 
Σταυροπήγιον Εύρυτανίας τό άπόγευμα τής 26ης Ιουλίου, έορτήν τής αγίας 

Παρασκευής, γίνεται ό χορός «τού Στέγγου», κύκλιος, χωρίς μουσικά όργανα 

μέ τά τραγούδια «τού γεφυρίοΰ τής Άρτας» καί «τού νεκρού άδελφού»6. Είς 

δέ τήν Κρήτην, όταν άπηγγέλλετο, αί γυναίκες τό ήκουον μετά συγκινήσεως 

καί δακρύων7. 

Ή * Αλβανική Παραλογή : Ή σέρβική παραλογή διά τό κτίσιμον 

τής Σκόδρας (Σκουτάρι) έκυκλοφορεΐτο κατά τά μέσα τού παρελθόντος αιώ¬ 

νας ού μόνον έν Σέρβις, άλλα καί καθ’ άπασαν τήν Αλβανίαν, ώς γράφει 
ό ΗΜιη8. Μου είναι επίσης γνωστόν ένα τραγούδι αλβανικόν, πού αναφέρε¬ 

ι. Γ. Ά. Μ έ γ α ς, ένθ’άν., σ. 95. 

2. Κέντρον Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, άριθ. χ/φου 2094. Θ ε ο χ. Βκοι- 

λ α κ ά κ η. 

3. Γ. Ά. Μ έ γ α ς, ένθ’ άν., σ. 95. 

4. Ά. Ί τ ρ ί δ η ς, ένθ’ άν., σσ. 93-94. 

5. Ο. V γ « 1) ί 6, ϊνθ' άν., σ. 73. 

6. Βλ. Γ. Α Ε κ α τ ε ρ ι ν I δ η ν, έν Έπετ. Λαογρ. Αρχείου Άκαδ. Αθηνών, τόμ. 

ΙΗ'-ΙΘ', 1965/66, σ. 332. 

7. Γεωργ. Κουρμούλη, Τραγούδια Κρητικά, Λαογραφία, τόμ. Θ', 1926/ 
28, σ. 218. 

8. I. Ο. νοη Η&Ηη, Α11)&ηβ5ί8θίιβ δίικϋβη, Ηβίί I, Ιβηβ 1854, σ. 200. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 6 
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ται. υπό του ΚΐηοΙ1. Καί τούτο άφορφ εις τό κτίσιμον της Σκόδρας, έχει δέ 

πολλάς ομοιότητας προς τό άντίστοιχον σερβικόν. Ιδού έν περιλήψει τό πε- 

ΡιεΧ0μενον αυτού: 

ΜΙ Νεράιδα (Τύχη) —ή νίΐα των Σέρβων— διατάσσει τρεις έκ Μαυρο¬ 

βούνιου άδελφούς μαστόρους, τον δίεαηά, τον Λΐΐ καί τον Αΐϊΐ^ΐίβ νά μετά- 

βουν εις Αθήνας νά λάβουν συζύγους καί νά έλθουν νά κτίσουν άνατολικώς 

μιας λίμνης τά τείχη τής Σκόδρας. "Οταν ταΰτα ύψώθησαν, ή Νεράιδα (Τύ¬ 

χη) λέγει εις τούς μαστόρους ότι πρέπει νά έντειχίσουν είς αυτά μίαν από τάς 

συζύγους των, διά νά είναι ακατάλυτα. Ουτοι ρίπτουν κλήρον. 'Ο κλήρος πί¬ 

πτει είς την Ενχαριν, σύζυγον τού μεγαλυτέρου αδελφού. Αυτή όμως έθήλαζε 

τό βρέφος της καί, διά νά μή θηλάση τούτο άλλη ξένη γυναίκα, αφήνουν τά 

στήθη του θύματος νά εξέχουν τού τείχους. Τό βρέφος επί δύο έτη έθήλαζεν 

από την έντειχισθεϊσαν μητέρα του, όταν δ’ εφθασεν εις την ηλικίαν τού άπο- 

γαλακτισμοΰ, τότε από τά στήθη έκείνα έρρευσε πηγή καθαρού καί διαυγούς 

υδατος, περιβαλλομένη υπό εξαίσιας χλόης2 3 *. 

"Αλλη αλβανική παραλλαγή συνδέεται τόσον μέ τό σερβικόν διά τό κτί- 

σιμον τής Σκόδρας, όσον καί μέ τό ελληνικόν «τού γεφυριού τής "Αρτας». 

Μιά γυναίκα έπισκέπτεται μαστόρους, οί όποιοι κτίζουν καί είναι άπηλπι- 

σμένοι, διότι τίποτε δεν επιτυγχάνουν. Αυτή τότε τούς συμβουλεύει νά έν¬ 

τειχίσουν μίαν άπό τάς συζύγους των είς τά θεμέλια, διά νά στεριώση καί ύ- 

ψωθή τό γεφύρι, άλλα τούς ορκίζει νά μή ε’ίπουν προηγουμένως είς αύτάς την 

άπόφασίν των. *Η πρώτη των γυναικών λέγει είς τήν δευτέραν νά φέρη τό φα- 

γητόν είς τούς μαστόρους, διότι αύτή ζυμώνει. 'Η δευτέρα παρακαλεΐ τήν τρί- 

την νά φέρη τό φαγητόν, διότι αύτή έχει μικρόν παιδί πού κλαίει. 'Η μικρό¬ 

τερα, ή τρίτη σύζυγος, έρχεται μέ τό φαγητόν είς τούς μαστόρους, οί όποιοι 

τήν καλωσορίζουν, ένφ ό σύζυγός της κλαίει. Τον έρωτα διά ποιον λόγον κλαίει 

καί εκείνος της άπαντα ότι τού έπεσε τό δακτυλίδι του είς τό βάθος τού χάν- 

δακος. Εκείνη τον καθησυχάζει καί τού λέγει ότι αύτή θά κατεβή νά τό εύ¬ 

ρη8. Τά λοιπά ώς είς τάς άλλας παραλλαγάς. 

Μέ τό τραγούδι αύτό συνάπτεται έτέρα παραλλαγή έν πεζω λόγω άνα- 

φερομένη είς τό γεφύρι τής άλεποΰς έν Βί1»Ρ3. Κατ* αύτήν: Τρεις άδελφοί 

1. ΤΗ. ΚΐικΙ, Αηΐΐιοΐοβΐβ ηβυ^ΓΐβοΙιΐεοΗοΓ νοΙΙίδΙΐβάΘΓ..., Ββίρζίβ 1861, σ. 

205. Βλ. Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί 8 ο υ, Βιβλιογραφία της έλληνικης λαογραφίας τών έτών 
1800-1906, Έπετ. Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας *Αθηνών, τόμ. ΚΓ' (1973/4), 

έν Άθήναις 1976, σ. 124. 
2. Β. § ά ϊ η β β η υ, Ββ^βηάδΐ ΐϊΐβ£ΐβπι1ιιϊ Μ&ηοΐβ, ένΟ’ άν., σσ. 60-62. Τοΰ 

α ύ τ ο ϋ, Βθβ ΓΪΙβΒ, ένθ’ άν., σ. 384. 
3. Τό τραγούδι αύτό έδημοσιεύθη υπό Μ. 3 & Γ η ί 1ί έν ΖοΚβοΙιγϊΓΙ ίϋΓ νοίΐΐδ- 

Ιαιηάβ, III, σ. 143, ώς γράφει ό Β. $ ά ϊ η β & η ιι, Ββδ ηΐβδ, Μνθ’ άν., σ. 385. 
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μαστόροι επί τρία έτη εργάζονται, άλλ’ αδυνατούν νά υψώσουν το γεφύρι. 
’Λπό έκεϊ μίαν ήμέραν έπέρασε γέρων, δ όποιος τούς χαιρέτα καί τούς εύ¬ 

χεται επιτυχίαν. Εκείνοι του λέγουν ότι επί τρία ετη έργάζονται, άλλά δέν 
κατορθώνουν νά τό τελειώσουν, διότι συνεχώς κρημνίζεται όσον τό κτίζουν. 
'Ο γέρων τότε τούς συμβουλεύει νά έντειχίσουν ζώσαν μίαν άπό τάς συζύ¬ 

γους των, χωρίς όμως ν’ άνακοινώσουν προηγουμένως είς αύτάς την άπόφα- 

σίν των. "Ομως οι δύο μεγαλύτεροι άδελφοί τό εΤπαν είς τάς γυναίκας των, ό 
τρίτος, ό μικρότερος, δέν τό εΤπε. Τότε μεταβαίνει ή σύζυγος τού πρώτου είς 
την σύζυγον του δευτέρου καί τής προτείνει νά φέρη αύτή τό φαγητόν είς τούς 
μαστόρους. Εκείνη δέν δέχεται διότι, ώς λέγει, έχει σειράν νά πλύνη. Τότε ή 
πρώτη πηγαίνει είς την τρίτην, την μικρατέραν, ή οποία τής λέγει ότι έχει 

παιδί μικρόν πού κλαίει. —"Εννοια σου κ’ εγώ θά φροντίσω τό παιδί σου, 

τής άπαντφ ή μεγαλυτέρα. 'Η τρίτη πηγαίνει. Ό σύζυγός τ/]ς κλαίει. Αύτή 
δέν άντιλαμβάνεται τον σκοπόν των χαιρετισμών καί των φιλοφρονήσεων των 
άλλων μαστόρων, οί όποιοι την κτίζουν, άλλ’ άφήνουν είς τό μέρος εκείνο ά¬ 

νοιγμα, απ’ οπού έξέχουν τα στήθη της, διά νά θηλάζη τό παιδί της. Κατω¬ 

τέρω λέγεται ότι άντί γάλακτος τρέχει νερό, πού σχηματίζει αίωνίαν βρύσιν1 2. 

Αί άλβανικαί παραλλαγαί, γράφει ό Ε. £>£ϊηβ&ηα, δέν έχουν τίποτε τό 

πρωτότυπον" είναι δάνεια εκ τών σερβικών καί ελληνικών8. Κατ’ αύτάς ή 

νί1&, Νεράιδα (Τύχη), ή μία γυναίκα ή ένας γέρος εξαγγέλλει την άπαί- 

τησιν τής ανθρωποθυσίας, ή δ* εκλογή του θύματος γίνεται διά κληρώσεως 

μετά κοινήν τών τριών αδελφών μαστόρων συμφωνίαν, τήν όποιαν όμως 
παραβαίνουν έπιορκοΰντες οί δύο μεγαλύτεροι. Τό άνοιγμα πού άφήνουν είς 

τον τοίχον, ινα έξέχη τό στήθος της προς θηλασμόν του βρέφους της, τό 

συναντώμεν, ώς ειδομεν, καί είς κουτσοβλαχικάς παραλλαγάς. Τό δε λεγό¬ 

μενον ότι εκεί άντί γάλακτος τρέχει νερό άπό αιωνόβιου βρύσιν άπαντα είς 
σλαβικά παράλληλα. Τέλος τό έπεισόδιον του δακτυλιδιού, έκτος τών άλλων 
στοιχείων, συνδέει τήν άλβανικήν παραλογήν μέ τήν ελληνικήν. 

Εις τινα προσέτι άλβανικήν παραλλαγήν θύμα δέν είναι, ώς συνήθως, 

ή σύζυγος τού πρωτομάστορα ή ή σύζυγος τού μικροτέρου αδελφού του, 

άλλ’ είναι ή μικροτέρα άδελφή τού πρωτομάστορα. Είς τήν εν λόγω παραλ¬ 

λαγήν έχομεν δύο άντί τριών μαστόρους καί τήν άδελφήν τού πρωτομάστορα, 

1, Α. Ό ο ζ ο η, ΟοηΙβδ 3ΐ1>3η3ΐδ. Κβουθϊΐΐΐδ θΐ ίΓ&άυϋε ρ3Γ—, Ρ&ΓΪδ, Επτβδί 
ίιβΓΟυχ, 1881: διιρρί., σσ. 255-257: Εθ ροηΐ άιι ΚθηαΓά δ ϋΠ>Γ&. Ό συγγραφεύς 
παραπέμπει είς τόν Α. Ρ 3 5 δ 0\ν διά τό τραγούδι «του γεφυριοΰ της "Αρτας», άριθ. 

511-512, καί είς τήν μετάφρασίν του τών σερβικών δημοτικών τραγουδιών «Ροέδΐβδ ρο- 
ρυΙαΪΓβε ΒβΓίιβΒ», Ρ&ΓΪδ 1859, διά τό τραγούδι «13 ίοηάβΐϊοη (1β θουΐβπ» (Σκόδρας), 

σσ. 189-195. 

2. Ε. $ 3 ί η θ 3 η υ, Εθδ ΓίΙβδ..., ένθ’ άν., σ. 386. 
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ήτις προσεφέρθη νά έντειχισθή, μόνον πού παρακαλεΐ ν’ άφήσουν άνοιγμα εις 

τον τοίχον διά το στήθος της. Και εις τό τέλος τής παραλλαγής αύτής άνα- 

φέρεταί ότι εις εκείνο τό μέρος ρέει πηγή με δροσερό νερό1. Και εις άλλην 

παραλλαγήν διά τό κτίσιμον τήν φοράν αυτήν πόλεως έντειχίζεται ή αδελφή 

του πρωτομάστορα2. 

Ό Ο. νΓ3.1)ΐθ παρετήρησεν, ώς και ανωτέρω ε’ίπομεν, ότι αί κουτσο- 

βλαχικαί καί αί άλβανίκαί παραλλαγαί άκολουθούν τήν παράδοσιν του θέμα¬ 

τος ύπό ποιητικήν μορφήν, άλλ’ ή στιχοπλοκή αυτών εΐναι ώχρα καί αδύνα¬ 

τος3, προσθέτει δέ ότι ή αλβανική παραλογή αποτελεί άπομίμησιν τής σερβι- 

κής4, καί τής ελληνικής, προσθέτομεν ήμεις, με τό, έκτος των άλλων στοι¬ 

χείων, έπεισόδιον του δακτυλιδιού. 

'Ο εν τώ Πανεπιστημίιρ τών Τιράνων καθηγητής τής λαογραφίας Ζΐΐΐηΐ 

δβΙίΟ ύπεστήριξεν5 ότι όλοι οί μέχρι τοΰδε άσχοληθέντες μέ τό ζήτημα τής 

καταγωγής καί τής ηλικίας τού τραγουδιού δεν εϊπον τά ορθά, διότι δεν 

έγνώριζον τό αλβανικόν, τό όποιον άπό τού 1878, δτε έδημοσιεύθη ή πρώτη 

παραλλαγή ύπό τού Τΐΐΐΐϊΐΐ Μϋΐΐίο έν τή Συλλογή του Βίβίβ. δίΐφΐίρίΙ&ΓΘ 
(Αλβανική Μέλισσα), κατεγράφη πολλάκις έως σήμερον έν Αλβανία καί 

Κοσόβω6. Άλλ’, όπως εϊδομεν, ό Β. $#πΐβ&ηΐι έγνώριζε τρεις άλβανικάς 

παραλλαγάς αύτοΰ κατά τό 1902, ό δέ Ο. νΐ*α1)ϊθ γνωρίζει πέντε7. Τά ύπό 

τού Ζίΐιηΐ δδ&ο προβαλλόμενα ώς ίδιάζοντα εις τήν αλβανικήν μορφήν τού 

τραγουδιού στοιχεία, δηλαδή ή στωική στάσις τής έντείχισμένης γυναικός 

καί αί τελευταΐαι θελήσεις της διά τό μικρόν παιδί της, εύρίσκονται, ώς θά 

ίδωμεν, εις τά σέρβικά, βουλγαρικά καί ρουμανικά παράλληλα. *0 Αλβανός 

συνάδελφος υπαινίσσεται τήν έξάρτησιν τού σερβικοΰ άπό τό αλβανικόν τρα¬ 

γούδι, αφού προηγουμένως άναπτύσσει οτι ή Σκόδρα υπήρξε σημαντικόν 

τών Ιλλυριών οικονομικόν καί στρατηγικόν κέντρον κατά τούς 2ον - 3ον αι¬ 

ώνας, οί δέ Σλάβοι έπεδίωξαν νά κυριαρχήσουν όριστικώς αύτής, άποδίδοντες 

ώς κτίστας τούς αδελφούς Βουκασίν, Ούγκλιέσα καί Γκό'ικο. Λαμβάνοντες δ’ 

1. Ο. V Γ & 1> ϊ β, ένθ’ άν., πίναξ Β', μεταξύ τών σσ. 94-95. 

2. Ο. V γ α & ί β, 2ν6’ άν. 

3. Ο. V γ ά 1) ί β, ένθ’ άν., σ. 105. 

4. α. V Γ & 1) ΐ β, ένθ’ άν., σ. 109. 

5. ΖΠιηϊ 8 & 1ι ο, Ε& ν&π&ηίβ αΐΐι&ηεΰδθ άθ άθ ΓβτηπηίΓβτηθηΙ θί 
5Θ5 όΐόιηβηΐδ οοιηπηιηδ Β,νβο Ιβε ν&τί&ηίβδ 1)&11ί3.ηΐο|υ.θ8. βάϊΐϊοηδ άυ ΟοιηΒβ Ναίϊο- 

πβ.1 ΑΙΙι&η&ίδ άβΒ £ΐυάβ$ Β&11ΐ3.ηϊφΐβ3, ΤΪΓ&η& 1966, 21 σελίδες. Άνακοίνωσις είς τό 
έν Σόφια συνελθόν Διεθνές Συνέδρων Σπουδών της νοτιοανατολικής Ευρώπης ύπδ μορφήν 
χειρογράφου. 

6. Βλ. καί Γ. ’Α. Μέγαν, ένθ’ άν., α. 187. 

1. Ο. V ρ & 1) ΐ β, ένθ’ άν., πίναξ Β'. 
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υπ’ όψιν, λέγει, δεδομένα ανθρωποθυσίας (εόρεσις θηκών μέ οστά μικρών 
παιδιών) εις τον περίβολον μιας πόλεως κα'ι είδικώς είς τό άμεσον περιβάλλον 
τής Σκόδρας, πρέπει να δεχθώμεν ώς άπολύτως βεβαίαν καί την αισθητήν 
έπίδρασίν των έπί τής παραδόσεως τής παραλογής του έντειχισμοΰ εν Σκό¬ 

δρα1. Έν συνεχεία υποστηρίζει οτι και ή ελληνική περιοχή, όπου εΰρίσκεται 
ή γέφυρα τής ’Άρτης, άνήκει εις τδν ιλλυρικόν χώρον. Τοιουτοτρόπως επι¬ 

διώκει νά τοποθετήση τάς εστίας του τραγουδιού προς βορράν μέν είς την Σκό¬ 

δραν, προς νότον δ* είς τήν “Αρταν. 

Έπί τών γραφομένων τούτων του *Αλβανού έρευνητου ό Γ. Ά. Μέγας 

παρετήρησεν εύστόχως; «Τό πρόβλημα έρεύνης, παραμεΐναν άθικτον μέχρι 
τουδε, είναι διατί οι Σέρβοι ποιητάρηδες τήν ύπόθεσιν του #σματος προσήρ- 

μοσαν είς τήν κτίσιν φρουρίου του αλβανικού καί όχι του σέρβικου χώρου))2. 

Είς ταΰτα οφείλω νά προσθέσω προσέτι τά έξης: Έσφαλμένως ό Ζ. δ&ΙϊΟ 

έπεκτείνει τά όρια του Ιλλυρικού νοτίως του ποταμού Γενούσου (Σκούμπη), 
διότι ώφειλε νά έλάμβανεν ύπ’ οψιν τήν ρητήν μαρτυρίαν του Στράβωνος (07 

π.Χ. - 23 μ.Χ.), ό όποιος, όμιλών είς τό κεφάλαιον 323 του Γεωγραφικού 

του έργου περί τής Έγνατίας όδοΰ, γράφει οτι, όταν τις πορεύεται προς τά 

μεσόγεια εκ Δυρραχίου - Απολλωνίας διά τής όδου αύτής έχει δεξιά μέν τά 

ηπειρωτικά έθνη, βρέχόμενα υπό του Σικελικού πέλαγους μέχρι του Άμβρα- 

κικου κόλπου, άριστερά δέ τά ιλλυρικά όρη καί τά παροικοΰντα εκεί ιλλυρικά 
έθνη μέχρι Μακεδονίας3. “Επειτα δεν έξήτασεν ό έν λόγω συνάδελφος είς τί 

οφείλονται αί ομοιότητες τών άλβανικών παραλλαγών προς τάς παραλλήλους 

έλληνικάς, σερβικάς, βουλγαρικάς καί ρουμανικάς καί δεν άνέτρεψε τά συμ¬ 

περάσματα τών ερευνητών Κ. ϋΐβίβποΐι, Μ. Απι&ικίον, Ν. Γ. Πολίτου, 

Ρ. Ε&Γ&πι&η, Ο. Οοοο1ιϊεΐΓ£ΐ, Ο. ντεώίβ κ.ά. 

Ό Ο. ντειβίβ έξήτασε πέντε παραλλαγάς τής αλβανικής παραλογής καί 

είκοσιδύο έλληνικάς. Ταύτας συγκρίνας καί άναλύσας είς συνοπτικούς πίνα¬ 

κας άποφαίνεται ότι ή έλληνική παραλογή, οδσα βραχείας έκτάσεως, αποδί¬ 

δει πράξιν έν τή λογική αύτής άνελίξει έπικώς αίτιολογημένην. 'Τπό τον πα¬ 

λαιόν φόβον κακοποιών πνευμάτων, πού έπιφαίνονται γύρω είς τάς γέφυρας, 

1. ΖΠιηί 8 & 1ί ο, ένθ’ άν., σσ. 16-18. 'Ο Γ. Ά. Μέγας άγνοεΐ οσα έγραψεν ό 

Ε. ^ έ ί η β «I η 11, Εβ8 ΐ’ίίβδ..., σσ. 384-386 διά τάς άλβανικάς παραλλαγάς, 
2. Γ. Ά. Μέγας, ένθ’ άν., σσ. 188-189. 

3. «Ταύτην δή τήν όδόν έκ τών περί τήν Έπίδαμνον καί τήν 1 Απολλωνίαν Εοΰσίν, 
έν δεξι^ μέν έστι τά Ηπειρωτικά έθνη κλυζόμενα τω Σικελικοί πελάγει μέχρι του Άμβρα- 

κΐκοΰ κόλπου, έν άριστερά δέ τά όρη τά τών Τλλυριών... καί τά έθνη τά περιαίκοΟντα μέ¬ 

χρι Μακεδονίας καί ΙΙαιόνων». Στράβωνος, Γεωγρ. 323. Άντ. Κεραμοπούλ- 

λ ο υ, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, έν Άθήναις 1939, σ. 41, σημ. 1. Του αύτοϋ, Οί 
"Ελληνες καί οί βόρειοι γείτονες, Άθήναι 1945, σ. 197. 
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ή παράδοσής έγινεν εις τήν Ελλάδα ποίημα υπό επικολυρικήν μορφήν. 'Η αλ¬ 

βανική παραλογή έ'χει άμεσον σχέσιν μέ το ελληνικόν τραγούδι1· 

*Η Σέρβική παραλογή. Του διά τό κτίσιμον τής Σκόδρας (Σκού- 

ταρι) σέρβικου τραγουδιού τό περιεχόμενον Ιχει ώς ακολούθως: Τρεις αδελ¬ 

φοί θά εκτιζον ένα κάστρον. Ό πρώτος ήτο ό βασιλεύς Βουκασίν, ό δεύ¬ 

τερος ό βοεβόδας Ούγκλιέσα καί ό τρίτος ό Γκόικο. Τό έν λόγφ κάστρον ήτο 

τό Σκαντάρ (Σκόδρα, Σκούταρι) επί τού ποταμού Μποιάνα. Έπί τρία έτη 

είργάζοντο εκεί τριακόσιοι μαστόροι χωρίς νά ήμποροΰν νά βάλουν θεμέλια 

καί άκόμη όλιγώτερον νά υψώσουν τείχη, διότι ό τι έκτιζον κατά τήν ημέραν 

έκρημνίζετο κατά τήν νύκτα υπό τής νίΐδΐ. "Οταν ήρχιζε τό τέταρτον έτος, 

ή νϊΐα έφώναξεν άπό τό βουνό: —Βασιλέα Βουκασίν, μή έξοδεύης τά πλού- 

τη σου* δεν θά ήμπορέσης νά βάλης θεμέλια καί άκόμη όλιγώτερον νά ύψώσης 

τείχη, εάν δεν εδρης δύο συνωνύμους, τον δίοΐ&ιι καί τήν δίοία, διδύμους ά- 

δελφόν καί άδελφήν, νά τούς έντειχίσης μέσα είς τά θεμέλια καί τότε θά ή¬ 

μπορέσης νά κτίσης τό κάστρον. "Οταν ό βασιλεύς Βουκασίν ήκουσεν αυτούς 

τούς λόγους, προσεκάλεσε τόν υπηρέτην του ΌθοΪπιΪΓ καί τού λέγει: —"Εως 

τώρα ήσουν πιστός υπηρέτης μου, άλλ* άπό εδώ κ* εμπρός θά εΐσαι αγαπητόν 

παιδί μου. Ζέψε λοιπόν είς τήν άμαξαν άλογα, φόρτωσε έπ’ αυτής έξ φορτία 

χρυσάφι καί πήγαινε μέχρι τό τέλος τού κόσμου νά ζητήσης νά εδρης δύο συν¬ 

ώνυμα παιδιά, τόν δίοΐαη καί τήν δΙοία, άδελφόν καί άδελφήν, άγόρασέ τα 

μέ τό χρήμα καί όδήγησέ τα είς τό Σκαντάρ έπί τού Μποιάνα, διά νά τά έν- 

τειχίσωμεν είς τά θεμέλια, πού ίσως τότε θά ήμπορέσωμεν νά κτίσωμεν. 'Ο 

Οβοΐπιΐρ τά άναζητεΐ τρία ολόκληρα έτη είς όλον τόν κόσμον, άλλ’ επιστρέ¬ 

φει άπρακτος. 

Τότε ό βασιλεύς Βουκασίν έκάλεσε τόν άρχιτέκτονα Β&ά καί εκείνος 

τριακοσίους μαστόρους. "Ερχονται όλοι αυτοί νά κτίσουν τό Σκαντάρ, άλλ’ ή 

νΐΐίΐ δεν τούς επιτρέπει ούτε καν νά βάλουν θεμέλιον λίθον καί φωνάζει άπό τό 

βουνό: —’Άκουσέ με, βασιλέα Βουκασίν, μή έξοδεύεσαι ματαίως. ΕΤσθε τρεις 

άδελφοί. Ό καθένας άπό σάς έχει πιστήν σύζυγον* αυτή πού θά έλθη αδριον 

πρώτη νά φέρη τό φαγητόν είς τούς έργάτας έντειχίσατέ την είς τά θεμέλια* 

αύτά τότε θά κρατήσουν καί έτσι θά ήμπορέσετε νά κτίσετε. Ό Βουκασίν άνα- 

φέρει τούς λόγους τής νϊίει είς τούς αδελφούς του. 'Ωρκίσθησαν καί οί τρεις 

νά μή ειδοποιήσουν τάς συζύγους των καί νά άφήσουν τό πράγμα είς τήν τύ¬ 

χην. Εκείνος όμως πού πρώτος παρέβη τόν όρκον του ήτο ό βασιλεύς Βου¬ 

κασίν. Τό αυτό έπραξε καί 6 δεύτερος, ό Ούγκλιέσα. Μόνον ό νεαρός Γκόϊκο 

1. Ο. V γ β 1> ϊ β, ένΟ’ άν., σ. 105. 
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δεν παρέβη τον όρκον του καί άπέκρυψεν είί την γυναίκα του τήν τύχην, πού 
την έπερίμενε. 

Το επόμενον πρωί οί τρεις αδελφοί έσηκώθησαν καί διηυθύνθησαν προς 
τον Μποϊάνα. 'Η βασίλισσα είχε σειράν νά φέρη τό φαγητόν. Πηγαίνει είς 
την συννυφάδα της, τήν σύζυγον του Ούγκλιέσα, καί τής λέγει νά το φέρη 
έκείνη, άλλ’ αύτή άρνεΐται, διότι γνωρίζει τί την περιμένει. Τότε πηγαίνει 
είς τήν τρίτην, τήν μικροτέραν καί ώραιοτέραν, τήν σύζυγον του Γκόΐκο, καί 
τήν καταφέρνει νά φέρη έκείνη το φαγητόν, ύποσχεθεΐσα είς αύτήν ότι θά τής 
κράτηση το παιδί καί θά τής πλύνη τά ρούχα. 'Ο Γκόΐκο τήν βλέπει άπό μα- 

κράν νά έρχεται καί ραγίζεται ή καρδιά του διά τήν νεαράν γυναίκα του, πού 

μόλις εΐχεν ενός μηνός παιδί είς τήν κούνια, καί τά δάκρυα αύλάκωναν τό 
πρόσωπόν του. Έκείνη τόν πλησιάζει καί τον έρωτα διατί κλαίει.—Είχα, 

τής λέγει, ένα χρυσό μήλο καί μου έπεσε μέσα είς τόν Μποϊάνα’ νά τί μέ θλί¬ 

βει καί διά τούτο δεν ήμπορώ νά παρηγορηθώ. Έκείνη δεν άντελαμβάνετο 

τίποτε καί του λέγει νά παρακαλέση τόν Θεόν νά τού δίδη υγείαν καί ότι θά 

εύρη εν άλλο ώραιότερον. 'Η θλΐψις τού Γκόΐκο έγίνετο έτι βαθυτέρα καί 
έστρεφε τήν κεφαλήν, διά νά μη τήν βλέπη. Τότε έρχονται οί δύο άδελφοίτου, 

τήν παίρνουν καί τήν οδηγούν είς τά θεμέλια τού κάστρου, διά νά τήν έντειχί- 

σουν, καί έφώναξαν τόν αρχιτέκτονα Κ&εΙ, ό όποιος με τήν σειράν του έκάλεσε 

τούς τριακοσίους έργάτας. 'Η νεαρά γυναίκα έμειδία, νομίζουσα ότι πρόκει¬ 

ται περί παιδιάς. Οί έργάται έφεραν ξύλα καί πέτρες καί τήν έκτισαν μέχρι 
των γονάτων, ή δε άθώα γυναίκα έγέλα, έλπίζουσα άκόμη οτι έπρόκειτο περί 

αστείου. Οί τριακόσιοι έργάται έφεραν καί άλλα ξύλα καί πέτρες καί τήν έ¬ 

κτισαν μέχρι τό στήθος καί έπροχώρουν πιο έπάνω. Έκείνη βλέπει τώρα τί 
τήν έπερίμενε καί μέ πικρόν βογγητόν ήρχισε νά παρακαλή τούς άνδραδέλ- 

φους της: —Γιά τό Θεό, τούς λέγει, είμαι νέα, μή μέ κλείσετε μέσα είς τό τεί¬ 

χος 1 Παρεκάλει, άλλά ματαίως. Έν τέλει παρεκάλεσε τόν άνδρα της νά ύπάγη 
είς τήν μητέρα της, πού ήτο πλουσία, νά τού δώση χρήματα, διά ν* άγοράση 
μίαν γραίαν νά τήν έντειχίσουν άντ’ αύτής. Αλλά καί ή παράκλησις αύτή 
άπέβη ματαία. Τότε άπηυθύνθη προς τόν αρχιτέκτονα Καεί: —Γιά όνομα τού 
Θεού, πρωτομάστορα Κ&εΙ, άφησε εμπρός είς τό στήθος μου άνοιγμα καί από 
αυτό βγάλε τά λευκά μου στήθη, διά νά φέρνουν εδώ νά θηλάζη τόν μικρόν μου 

«ϊονα. 'Ο Καεί τήν έλυπήθη καί έξετέλεσε τήν παραγγελίαν της. 'Η δυστυχής 
γυναίκα απευθύνει έτέραν παράκλησιν προς τόν Καεί.—"Αφησέ μου άκόμη έν 
άνοιγμα εμπρός είς τά μάτια μου, διά νά δύναμαι νά βλέπω είς τό κάτασπρο 
σπιτάκι, όταν θά μοΰ φέρνουν άπό εκεί τόν μου καί όταν θά τόν πηγαί¬ 

νουν όπίσω. Ό Κ&εΐ έξετέλεσε καί αύτήν της τήν έπιθυμίαν. Τήν έκτισαν. 
Έπί έννέα ήμέρας έφερναν τό παιδί στην κούνια. Τό έθήλαζεν έπί μίαν εβδο¬ 

μάδα. Είς τό τέλος τής έβδομάδος ή φωνή της έσβησε, άλλ’ ήμπόρεσε νά τό 
θηλάζη έπί έν έτος. Καί όπως έτρεχε τότε έ'τσι τρέχει καί σήμερα τό γάλα άπό 
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το πέτρινο στήθος τής μάννας καί είναι φάρμακον, πού θεραπεύει τις γυναί¬ 

κες, πού δεν έχουν γάλα νά θηλάσουν1. 

"Οπως βλέπομεν, άπο τούς τρεις άδελφούς, πού κτίζουν το κάστρον τής 

Σκόδρας, ό ένας εϊναι ό Βουκασίν, μυθικός βασιλεύς των Σέρβίυν, πατήρ του 

θρυλικού ήρωος Σέρβων καί Βουλγάρων Μάρκου Κράλιεβιτς2, άντιστοιχουν- 

τος προς τον Διγενή του άκριτίκου έπους καί τών άκρίτικών τραγουδιών του 

ελληνικού λαού. 

*Η ΥϊΙβ., κατά τάς εν Σερβία δοξασίας καί παραδόσεις, έχει οψιν κι- 

τρίνην, σώμα ευκίνητον, ώς ό κλάδος έλάτης, καί χρυσά πτερά, ελαφρά ώς 

του πουλιού. Οί οφθαλμοί της λάμπουν καί αστράπτουν, ή δε φωνή της είναι 

τόσον αρμονική, ώστε, άν κάποτε τύχη ν’ άκούσης νά τραγουδή μίαν Υΐΐθΐ, 

δεν δύνασαι πλέον νά ύποφέρης την άνθρωπίνην φωνήν. "Οποιος την βλέπει, 

καταλαμβάνεται υπό μελαγχολίας καί άποθνήσκει. Μόνον ό προσκαλούμενος 

υπό τής ιδίας εις τον χορόν σώζεται καί μανθάνει έξ αύτής Ολα τά είδη τών 

πραγμάτων, τών χρησίμων διά την ζωήν. "Ολοι οί ήρωες τής έθνικής τών 

Σλοβένων παραδόσεως είναι εύνοούμενοί της3. 'Η νί1&, ήτοι ή Νεράιδα ή 

άλλα δαιμονικά όντα, εις τά σέρβικά δημοτικά τραγούδια άντιστοιχούν με τά 

ανάλογα τών νεοελληνικών παραδόσεων. Τό μήνυμα διά την άνθρωποθυσίαν 

γίνεται διά τής Υίΐθ., ώς εισαγωγή εις τό τραγούδι, πού ζητεί κατά πρώτον 

δύο δίδυμα παιδιά, έπειτα δέ, αφού αυτά δεν εύρέθησαν, μεταβαλούσα την 

1. Ή παραλογή αύτή (256 στίχοι) έγινε γνωστή εις τόν <ΙαΚοΙ> Οπϊιπτι, όταν έξε- 

δόθη έν Βιέννη κατά τό 1814 ή πρώτη Συλλογή δημοτικών τραγουδιών της Σερβίας τοΰ 

νΐιΐί Κ&Γ&άϊϊίί. Βραδύτερον έπραγματοποιήθη τετράτομος έκδοσις της Συλλογής τών σερ¬ 

βικών τραγουδιών τοΰ ΚαΓ&άμέ (1823-1833). Έν Εύρώπη έγιναν γνωστά τά σέρβικά 

αύτά δημοτικά τραγούδια από μεταφράσεις είς τήν γερμανικήν ύπο τοΰ ΟθΗιαΓά τω 1828 

καί τοΰ ΚταρρβΓ τφ 1852. Κατά τό 1834 έξεδόθη έν Παρισίοις τό έργον: Οι&ηΙδ ροριι- 

1&ΪΓ65 άβδ δθΓνίβηδ Γβουβϊΐΐίδ ρ3ΐ* νυΐί 81βρ1ι&ηονΐό ΚαΓυχΙμό βΐ Ιτ&άυϊΙδ (Ι’&ρΓβδ 
Ταΐν]. Προς τούτοις είναι γνωστή καί ή έκδοσις: Τ & 1 ν ], νοΙΜίθάβΓ άβΓ ΒβΓύβη. Μβ- 

ΙγϊβοΙι ϋΙϊβΓΒΘίζΙ υηά Ιιϊδίοπδοΐι βϊη^βίβίίβΐ νοη—. Νβιιβ υΐϊΐ£63.ιΊ>ΘϋβΙβ ιιηά νβπηβίΐΓΐθ 
Αιΐίΐα^θ. Βά. 1-ΙΙ, Κβΐρζϊ^ 1853. Έν τόμω I, σσ, 78-86, δημοσιεύεται έμμετρος μετά- 

φρασις τοΰ τραγουδιού ύπδ τόν τίτλον ΕΓΐ)3Πΐυη§ ΒΙϋάαΤδ έκ στίχων 228. Τήν έν λόγω 

παραλογήν άναγινώσκομεν καί παρά Α ιΐ £. Ό ο ζ ο η, Ρούδίβδ ρορυΙο,ίΓβδ δβΓύβδ 1γ&- 

άυίΐβδ δ\ΐΓ Ιβδ οπ^ίπεαιχ, &νβο υηβ ϊηίΓοάυοΙίοη θΐ άβδ ηοίθδ, Ρ&γϊβ, Ε. ϋβηΐιι «Εί- 
^ΓϋΪΓθ-έ(1ΒβυΓ»>, 1859, σσ. 189-195: Ε& οοηδίπιοΐϊοη άβ 8ΕιιΙίΐπ (δΕίκΙδα·). Τού αυ¬ 

τού, Ε’έρορββ ΒβιΈβ (ΟιαηΙδ ρορυΙ&ΪΓβδ ΕβΓοΐφίβδ), Ρεα*ϊδ 1888, σσ. 136-141: Είΐ 

οοηδίπιοΐΐοη άβ ΒΕυΙατί. 
2. Βλ. περί Βουκασίν καί Μάρκου Κράλιεβιτς τοΰ Γ. Ά. Μ έ γ α, Έχουν οί Βούλ¬ 

γαροι έθνικόν έπος; Άθήναι 1946, σσ. 11-12, 18-23. 

3. Δ η μ. Β. Οίκονομίδου, Αί περί Νεράιδων δοξασίαι καί παραδόσεις τοΰ 
ελληνικού λαού. Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Αθηνών, τόμ. ΚΔ' (1973/74), 

έν Άθήναις 1975, σσ. 347-348. 
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άπόφασίν της, ζητεί νά έντειχισθή ή σύζυγος ενός των αρχόντων. *Η κατ 
άρχάς υπό τής νΐΐα ύποδειχθεΐσα θυσία των δύο παιδιών άντί τής γυναικός 
του πρωτομάστορα έλήφθη προφανώς άπό την λαϊκήν παράδοσιν, πού άπαντα 
συχνότερου εις την δυτικήν καί τήν κεντρικήν Εύρώπην, έφ’ όσον είς τάς πα¬ 

ραδόσεις καί τά τραγούδια των βαλκανικών λαών εχομεν τήν θυσίαν γυναι- 

κός. 'Η θυσία τών δύο παιδιών, πού άπαντα αύτοτελώς είς βοσνιακήν πα¬ 

ραλλαγήν του τραγουδιού εκλαμβάνεται υπό τού 5ν. δίβί&ηονϊό ώς πιστο¬ 

ποιούσα τήν άρχαιοτέραν καί άρχικήν έν Νοτιοσλαβίοι μορφήν τού τραγου¬ 

διού1. 

'Ως προς τά ονόματα τών δύο παιδιών σημειοΰμεν ότι ταϋτα είναι κύ¬ 

ρια, άλλα σχετίζονται και μέ άντίστοιχα προσηγορικά. Ή λέξις δΐοϊα έν τή 
σέρβική σημαίνει θέσις, στάσις, διάρκεια, ή δε δίοϊθ,η σταθερός, στερεός. 

ΕΤναι δέ γνωστόν ότι τά ονόματα, πού σημαίνουν σταθερότητα καί διάρκειαν, 
εΤναι έξ εκείνων, τά όποια άσκούν άποτελεσματικήν μαγικήν έπίδρασιν2. "Αν 
τά παιδιά τά φέροντα τά ονόματα αύτά ένετειχίζοντο, τότε τό κάστρον θά 
έστερεούτο. Τοιοΰτο μαγικόν όνομα είναι καί ή Στεριανή, πού άπαντα είς 

μίαν έκ Πολυγύρου τής Χαλκιδικής ελληνικήν παραλλαγήν τού τραγουδιού: 

Σάν δέ(ν) βτοιχειώαης άνθρωπον, καμάρα δεν ατιριώνει. 
Τού μαθητή τον εστειλι, τή Σ τ ι ρ ι αν ή νά κράξη3. 

’Άξιον παρατηρήσεως είναι προσέτι ότι, ενώ είς τήν ελληνικήν παραλογήν 
κατά τον θρήνον τής ήρωίδος εχομεν τρεις άδελφάς, έκ τών οποίων 

ή μιά 5χτίσε τό Δούναβι κ ή άλλη τον 'Αφράτη 

κ ή τρίτη, ή μικρότερη, τής ’Άρτας τό γεψόρι, 

είς τήν σερβικήν γίνεται λόγος περί τριών άδελφών άρχόντων, τού δ’ ενός έξ 
αύτών έντειχίζεται ή γυναίκα. Άντιθέτως είς έλληνικάς έκ Θράκης, άλβανι- 

κάς καί βουλγαρικάς παραλλαγάς έχομεν τρεις μαστόρους. Τού ενός έξ αύτών, 
τού μεγαλυτέρου (τού πρωτομάστορα) ή τού μικρότερου ή γυναίκα είναι τό 
θύμα. Νομίζω ότι ό άριθμός τρεις δεν εΐναι τυχαίος καί συμπτωματικός, άλλ’ 

ότι έλήφθη άπό τήν λαϊκήν έπικήν παράδοσιν, κοινήν είς τούς διαφόρους λα¬ 

ούς έν σχέσει πρός τό παραμυθιακόν τούτο στοιχεΐον. Άπίθανον νομίζω τό 

1. 8 ν. 81βϊαηονί<ί, Βΐθ Εθ^βηάθ νοπι Β&ιι Βιιγ£ δΐιυΐ&τΐ. (Εΐα Βοΐίτα^ 
ζιιγ ΐαΙθΓΒίΐΙΙιβιηιϊδοΗβα υηά νβΓ^ΙθΐοΙιοικΙοη δα^θηίοΓβοΙιυιι^). Κβνυβ ΐπίοπι. <1β& Εΐυ- 
άβδ Βδύΐίδυοΐςαθδ, Ββο^Γ&ά 1934-1935, σ. 199. 

2. Δ. Β. Οί κονομίδου, "Ονομα καί ονοματοθεσία είς τάς δοξασίας καί πα¬ 

ραδόσεις τοΰ έλληνικοΟ λαοΰ, Λαογραφία, τόμ. Κ/„ έν *Αθήναις 1962/1963, σσ. 446-452, 

ιδία σσ. 487-491, 

3. Κέντρον Λαογραφ. Άκαδ. Αθηνών, άριΟ. χ/φου 1, σσ. 66-67, 10. 
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υπό του Κ. ’Α. Ρωμαίου γραφόμενον ότι «6 Σέρβος διασκευαστής θυμάται 

τό περιστατικό της αδερφής, πού θάβεται στα θεμέλια, καί του αδελφού, πού 

θά σκοτωθή κι αυτός πέφτοντας εκεί κάτω, καί — όπως ενωσε τον ξεχωρι¬ 

στό βασιλιά καί τούς τρεις αδελφούς, πού πιθανώς αντιστοιχούν στις τρεις 

άδερφάδες του έλληνικοΰ, οί όποιες γίνονται τρεις συννυφάδες στα σέρβικά — 

έτσι ενώνει τώρα ώς θύματα την αδερφή καί τον άδερφό. Καί επειδή 6 αδερφός 

στήν έλληνική παραλλαγή άναφέρεται ότι εΤναι άγνωστος στα ξένα, ούτε πα¬ 

ρουσιάζεται ό ίδιος στο τραγούδι, ’ίσως γιά παρόμοιο λόγο καί 6 Οθοϊππγ 

στέλνεται στά ίδια ξένα, γιά νά ψάξη νά βρή τον άδερφό καί τήν άδερφή, χωρίς 

όμως καί νά μάς τούς παρουσιάζη τελικά»1. Οί συσχετισμοί αυτοί είναι καθ’ 

ήμάς εντελώς φανταστικοί, τελείως υποθετικοί καί αβέβαιοι. '*Αλλως τε προ¬ 

δίδουν άγνοιαν τών σερβικών παραδόσεων (Ιθ^θπάβδ), έξ ών αντλεί ή σέρβική 

παραλογή. 

Τό έπεισόδιον του χρυσού μήλου είναι παράλληλον προς τήν σκηνήν του 

δακτυλιδιού, πού άπαντά εις έλληνικάς, κουτσοβλαχικάς, άλβανικάς καί βουλ- 

γαρικάς παραλλαγάς. Άλλ’ εις τήν σερβικήν τό ψέμα διά τό δήθεν πεσμένο 

χρυσόν μήλον εις τον Μποϊάνα τό λέγει ό ίδιος ό σύζυγος εις τό θύμα, ενώ 

είς τήν ελληνικήν παραλλαγήν λέγεται διά τό δακτυλίδι εις τό θύμα άπό τούς 

άλλους μαστόρους. Μέ τήν λεπτομέρειαν αύτήν τό έλληνικόν υπερέχει του 

σέρβικου είς τό σημεΐον τούτο άπό αισθητικής άπόψεως, άλλ’ ετι μειώνει τήν 

άξίαν τού σέρβικου τραγουδιού ή απώλεια ενός στολιδιού εν συγκρίσει μέ τήν 

απώλειαν τού δακτυλιδιού {άρρεβώνας), πού συμβολίζει εν Έλλάδι τήν ιε¬ 

ρότητα καί τό άκατάλυτον τού δεσμού τού γάμου. Τό δέ πέσιμον τού δακτυ¬ 

λιδιού κατά τήν στιγμήν τού άρραβώνος εις τό σπίτι ή εις τήν εκκλησίαν άπό 

τάς χεΐρας τού ίερέως ή τού παρανύμφου θεωρείται, ώς γνωστόν, προαγγέλ- 

λον κακοτυχίαν είς τούς νεονύμφους. 

'Ο διάλογος τής ήρωίδος μέ τον σύζυγόν της άπαντα καί είς έλληνικά^ 

παραλλαγάς (τό θύμα έχει βρέφος πού τό θηλάζει), άλλ* είς τό σερβικόν ζη¬ 

τείται άπό τήν ήρωίδα ν’ άφήσουν οί μαστόροι άνοιγμα είς τον τοίχον, απ’ 

οπού νά εξέχουν τά στήθη της, διά νά θηλάζη τό παιδί της. 4 Η έντειχισθεΐσα 

ήμπορεΐ νά όμιλή επί μίαν εβδομάδα, μετά σβήνει ή φωνή της καί επί έν έτος 

θηλάζει τον .Ιονα της. Τό γάλα, πού έρρεε τότε άπό τό στήθος της, τρέχει καί 

σήμερον άπό τήν ίδιαν θέσιν (πέτραν) τού κάστρου2 *. Πάντα ταύτα, λαμβανό- 

μενα κατ’ αύθεΐαν άπό τάς περί μαρμαρωμάτων λαϊκάς εν Σερβία δοξασίας 

καί παραδόσεις, υποβαθμίζουν αίσθητικώς τήν παραλογήν. Τά δέ πολλά κύ- 

1. Κ. *Α. Ρωμαίος, ένΟ’ άν., σ. 325. 

2. Τό ύγρόν πού στάζει έκεΐ τό Αναμειγνύουν μέ νερό καί τό πίνουν ώς φαρμακον αΐ 

στεϊραι γυναίκες καί δσαι δέν έχουν γάλα, διά νά θηλάσουν τά παιδιά των. 
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ρια ονόματα καί τά συγκεκριμένα λεπτομερή περιστατικά προσδίδουν εις 
αυτήν κάποιαν πλαδαρότατα, χαλαράν δομήν καί φλύαρον ύφος. Ένώ ή ελ¬ 

ληνική παραλογή, ώς επί τό πλεΐστον, εκτείνεται εις 38-46 στίχους, εξαιρέ¬ 

σει τών κυπριακών παραλλαγών, τών δίαμορφωθεισών εις πολυστίχους άπό 
ποιητάρηδες, ή βουλγαρική καί αυτή ολιγόστιχος, ή σέρβική άντιθέτως περι¬ 

λαμβάνεται είς 138 ή καί 239 στίχους1. 

Εις άλλην έκ Σερβίας παραλλαγήν έξ 174 στίχων άναφέρεται ότι, άφοΰ 
ο πρωτομάστορας μέ 300 μαστόρους καί 1000 μαστορόπουλα εΐδεν ότι δεν 

είναι ευκολον νά κατασκευάση γεφύρι έπί του ταραγμένου καί κυματώδους 
ποταμού τής Δρίνας, άφοΰ ρίπτει τεραστίους ογκολίθους, αλλά ματαίως, 

τότε έφιππος εισορμά είς τον ποταμόν. Αμέσως τό άλογον σταματά, δέν θέ¬ 

λει νά πραχωρήση καί τήν στιγμήν αυτήν μέσα άπό τά σύννεφα ή νϊΐίΐ του 
λέγει νά μή κτυπα τό ζώον ματαίως, αλλά νά στρέψη τό ξίφος του παραπλεύ- 

ρως είς τό νερό. "Οταν έκαμεν αυτό πού του εΤπεν ή νϋ&, τό νερό κοκκινίζει, 

είς δε τά πόδια του αλόγου, όταν τοΰτο έξέρχεται, βλέπουν τρίχωμα έξαίσιον, 

ώσάν μετάξι2. 

Είς τήν παραλλαγήν αυτήν ό Σέρβος λαϊκός ποιητής κυριαρχείται άπό 

τήν δοξασίαν τής ύπάρξεως υδατίνων δαιμόνων είς ποταμούς, έμποδιζόντων 

τήν κατασκευήν γεφυρών3. *Η δ’ έφοδος του πρωτομάστορα εφίππου είς 
τόν ποταμόν ενθυμίζει τό είς τήν προηγουμένην ενότητα παρατεθέν χωρίον 

του Πλουτάρχου, σχετικόν μέ τήν σύγκλεισιν ρευμάτων. 

Είς άλλην έξ Ερζεγοβίνης παραλλαγήν έκ στίχων 642 άναφέρεται ή 
παράδοσις διά τήν πόλιν νΪ£6§Γ&<1: Τρεις πασάδες είπαν: ένας νά ύπάγη 

είς τό χατζηλίκι, ένας δεύτερος νά κατασκευάση κρήνην καί ένας τρίτος πό¬ 

λιν επάνω άπό νερά, τήν νί§β£Γ&<1. Ό πασάς έγραψεν είς τόν βασιλέα της Μάλ¬ 

τας νά του στείλη 300 μαστόρους. Έπιθυμών ν* άρχίση τό εργον ό άρχιτέκτων 
Κ&ά (Ράδος), ώς ώναμάζετο ό τρίτος, λέγει νά ρίψουν τρεις σάκκους μέ νο¬ 

μίσματα είς τό νερό καί, αν βυθισθουν, τοΰτο σημαίνει οτι δέν είναι δυνατόν 
εκεί νά κτίσθή ή πόλις. Τούς έ'ρριψαν καί έβυθίσθησαν. Τότε ή νίΐεΐ λέγει: 

—*Η πόλις θά στεριώση, άν είς τά θεμέλια έντειχισθοΰν δύο δίδυμα αδέλφια, 

ό δίοΐεΐ καί ή ΟδΙοΐθ.. Τά βρήκαν, τά έκτισαν καί τό κτίσμα δέν έκρημνίζετο. 

1. *0 Α υ §. Ό ο ζ ο η, Βυ1§3Γ8ΐά Νακκίηί Ργεηϊ, Οιβη8οη$ ρορυΙαΪΓββ ϊ>υ1- 
£&Γβ8 ΐηέόίΐβδ, Ρ&ΓΪ3 1875, σ. 232, σημειώνει την δμοιότητα τοϋ σέρβικου τραγουδιού 
διά τό κτίσιμον της Σκόδρας (Σκούταρι) μέ τό έλληνικόν «τοϋ γεφυριοϋ της ’Άρτας». Καί 
ή ρουμανική είναι έκτενής. 

2. Μ. ΑΓη&υάον, ν£Γ2κΐ6η& ϊΐβνθδΐίι [*Η έντ^ιχισθεΐσα σύζυγος], 81υάίί 
νάιΊιιι ΒάΙ^ίίΓδϊιΐίθ ο&Γθάΐ ί 1θ£θη(ϋ, βη 81>οΓηϊ1ί ζυ η&Γοάιηΐ υπιοΙνοΓθηϊώ ί η&ΓΟίΙορϊκ, 
8οΠ&, XXXIV, 1920, σ. 409. 

3. Ο. V Γ & & ί β, ένθ’ άν., σ. 83. 
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Διά νά διατηρηθή όμως ή πόλις οί πασάδες έπρεπε νά προσφέρουν ώς δώρον 

ένα φτυάρι άργυρό, έκανόνισαν δέ νά είσπράττωνται δύο δηνάρια άπό τον πε¬ 

ζόν διαβάτην καί τέσσαρα άπό τον διερχόμενον ιππέα1. 

Τά έντειχισθέντα δίδυμα αδέλφια με τά μαγικά ονόματα εΐναι τά ίδια 

μέ έκεΐνα, πού άναφέρονται εις την παρατεθεΐσαν παραλλαγήν τού νυΐί 

Κ&ΓεΜμέ. Μου είναι γνωστκί καί άλλαι παραλλαγαί, μία έμμετρος καί έτέ- 

ρα έν πεζώ λόγω, αί όποΐαι είναι μάλλον λόγιας προελεύσεως, διότι είναι λο- 

γοτεχνίκώς διεσκευασμέναι2. 

Πριν κλείσω τά περί της σέρβικης παραλογής, προσθέτω ενταύθα οτι 

εις την εφημερίδα τής Λευκωσίας «Φωνή τής Κύπρου» (άριθ. 1673, 20.4, 

1913) ό τότε γυμνασιάρχης τού Παγκυπρίου Γυμνασίου Στίλπων Π. Κυρια- 

κίδης έδημοσίευσε προχείρως άνασκευήν των γραφέντων έν προηγουμένίρ 

φύλλω τής αυτής έφημερίδος περί σέρβικου δημώδους ασματΟν,, άναφερομέ- 

νου εις την κτίσιν τού κάστρου τής Σκόδρας, ότι είναι έκ των συγκινητικωτέ- 

ρων ασμάτων όλων των λαών καί όλων των αιώνων καί ότι έγκρύπτει εις τό 

βάθος του ώς άδάμαντα την ιδέαν οτι οί Σερβομαυροβούνιοι δι’ αίματος άπέ- 

κτησαν την Σκόδραν. 'Ως όμως παρετήρησεν ό Στίλπ. Π. Κυριακίδης «Τό 

άσμα δεν είναι ακραιφνές δημιούργημα τής σέρβικης δημώδους μούσης, ούδ’ 

έγκρύπτει τον άδάμαντα ιδέας τινός, άλλ’ είναι άπλούστατα έν των πολλών 

ασμάτων, των άναφερομένων είς τήν θεμελίωσιν διαφόρων κτισμάτων, δι’ άν- 

θρωποθυσίας καί έντειχίσεως συνήθως τής συζύγου τού άρχίτέκτονος. Τοι- 

αΰτα άσματα υπάρχουν πλείοναπαρά τω έλληνικω λαώ, άναφερόμενα συνήθως 

είς τήν κτίσιν τής γεφύρας τής ’Άρτης3. 

*Η Βουλγαρική παραλογή. Θ’ άναφέρω έν περιλήψει τό περιεχόμε- 

νον μερικών βουλγαρικών παραλλαγών: 

Τρεις άνώνυμοι άδελφοί άποφασίζουν νά κτίσουν τήν άκρόπολιν δΐϊΐΐίβιΐ 

επί τού Στρυμόνος. "Ο τι όμως έκτιζαν κατά τήν ήμέραν, έκρημνίζετο κατά τήν 

νύκτα. Καθ’ ύπνους είδον ονειρον4 ότι ή σύζυγος, πού θά έλθη πρώτη νά φέρη 

τό φαγητόν είς τούς μαστόρους, θά έντειχισθή. 'Ωρκίσθησαν νά μή τό άνα- 

1. Καί εις μίαν βουλγαρικήν παραλλαγήν, διά νά κτισθή γέφυρα, οί μαστόροι ρί¬ 

πτουν είς το νερό έν πρώτοις δουκάτα, έπειτα έννέα μονοετείς μόσχους καί κατόπιν διακό¬ 

σια πρόβατα. Καί μόνον, δταν είδον ότι ή γέφυρα έκρημνίζετο, ένετείχισαν τήν γυναίκα του 

λίαηο. Ο. V γ » ί) ί 6, ένθ’ άν., σσ. 97-98. 

2. Ο. V γ & 1) ΐ 6, ένθ’ άν., πίναξ Ε'. 

3. Ν. Γ. Πολίτου, Τό ^σμα τοϋ γεφυριοϋ τής ’Άρτας. Λαογραφία, τόμ. Δ', 

1912/1913, σ. 312. 

4. Τό μήνυμα διά τήν άνθρωποθυσίαν γίνεται κατ’ άλλας βουλγαρικας παραλλαγάς 

διά φωνής πουλιοϋ. 
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κυινώσουν εις τάς συζύγους των. Οί δύο πρώτοι άδελφοί παρέβησαν τον 
δρκον των, άλλ’ οχι και έ τρίτος. Έρχεται ή σύζυγος αύτοΰ καί φέρει το 
φαγητόν. 'Ο άνδρας της, όνόματι Μανόλης, τήν βλέπει καί κλαίει. Εκείνη 
τον έρωτα διά νά μάθη τήν αιτίαν καί αυτός τής λέγει δτι έπεσε το δα¬ 

κτυλίδι του εις τά άνοιχθέντα θεμέλια. Τότε κατεβαίνει εκείνη διά νά το 
εύρη καί οί μαστόροι τήν κτίζουν. 'Η νεαρά γυναίκα κατά τήν έντείχι- 
σιν έρωτα τον άνδρα της ποιος θά θηλάση τδ παιδί των. 'Η αδελφή μου, 

τής άπαντα.—■ Έλ.ευθέρωσε τδ δεξί μου χέρι καί τδ αριστερόν μου στή¬ 

θος, παρακαλεΐ ή νεαρά μητέρα, διά νά θηλάσω τδ βρέφος μου. Οί μα- 

στόροι τά άφήκαν έκτος τοΐί τείχους, εξ ού ρέει άκόμη δροσερό νερό γε¬ 

μάτο γάλα καθαρό1. 

Κατ’ άλλην παραλλαγήν τρεις άδελφοί κτίζουν κάστρον. "Ο τι κτίζουν 

κατά τήν ήμέραν κρημνίζεται κατά τήν νύκτα. Αποφασίζουν τότε νά κτί¬ 

σουν τήν γυναίκα εκείνου εκ των τριών άδελφών, πού θά ελθη πρώτη τήν έ- 

πομένην νά φέρη τδ φαγητόν εις τούς μαστόρους, χωρίς όμως νά εΐπουν τί¬ 

ποτε είς αύτάς. Οί δύο πρώτοι τδ άνεκοίνωσαν κρυφίως εις τάς ίδικάς των, 

δ δέ τρίτος δεν είπε τίποτε περί έντειχισμοΰ είς τήν γυναίκα του Στρούνα πα¬ 

ρά μόνον νά μή σπεύση νά φέρη τδ φαγητόν, αλλά νά έτοιμάση πρώτον τδ 

βρέφος των, νά τδ πλύνη, νά τδ θηλάση, νά τδ κοιμίση, έπειτα νά πλύνη τά 

ροΰχα, νά μαγειρεύση καί νά φέρη τδ φαγητόν. 'Η Στρούνα έσηκώθη ενωρίς, 
τά έκαμεν δλα αυτά καί ήλθεν. "Οταν τήν εΤδεν ο άνδρας της, κύπτει τήν κε¬ 

φαλήν καί κλαίει. 'Η Στρούνα τδν πλησιάζει καί τον έρωτα νά μάθη τόν λόγον 

τής λύπης του. Εκείνος τής λέγει οτι τδ ασημένιο δακτυλίδι του μέ τήν κόκ¬ 

κινη πέτρα του έπεσεν είς τά θεμέλια. —Έγώ, του λέγει, θά πηδήσω μέσα 
καί θά σου τδ ευρώ, Έπήδησε καί ήρχισε νά ψάχνη. Τότε οί μαστόροι ετρεξαν 
καί τήν έκτιζαν μέ βιασύνην. 'Η Στρούνα παρακαλεΐ τούς άνδραδέλφους της 

ν’ άφήσουν εκτός του τοίχου είς τδ δεξιόν μέρος τδ στήθος της, διά νά ήμπο- 

ρή νά θηλ.άζη τδ βρέφος της2. 

"Αλλη παραλλαγή συνδέεται μέ τδ κτίσιμον του μεγάλου κάστρου τής 
Θεσσαλονίκης3. 'Ο πρωτομάστορας, όνόματι Μόνος, καθώς έκτιζε μέ τούς 

1. Αά. 8 I γ α ιι 5 8 , Βυΐ£αΐΊ8θίιβ νοΙΙΐδΐΙϊοΜιιη^βη. ϋί>βΡ5βίζΙ ιηϊΐ Εΐηΐβΐΐυη^ 
ιιηά ΑησιβΓίαιη^βη νβΓδθΙιβη, λΥΐβη υηά Εβΐρζφ; 1895, σσ. 407-408: Έμμετροι στίχοι 
59. Έν τέλει υπάρχει ή σημείωσις: «Αιιί^θζβίοΐιηθΙ νοη Μοϊι&ιηοά Τιιπΐ1)θν \ιιι<1 
•Ιυβδίιί Βίέιη&ηον ΐη Οβρϊηο, ηοοίι Μΐίΐΐιβϊΐιιηβ άβΓ Ρ>αιι Η,ιΙίίΒει ,Τίηον». 

2. Εΐίδ&ββΐϊι Μ α γ γ ϊ & £ θ Μϊη^ον, Βυί^δΗβη Γοίΐι δυιι^ϋ, 8οΠίΐ 
1945, σσ. 28-29. 

3. Ή Θεσσαλονίκη είς τ£> τραγούδι λέγεται 8ο1ουη. Αδελφών Μ ϊ 1 & (1 ΐ η ο- 
ν ΐ 6, ΒάΙ^&ΓδΙιΐ η&ΓΟδηί ροδηΐ, Ικδοσις 2«, 8οίΐα 1891, άριθ. 124, Οί άδελφοί Δημή- 

τριος καί Κωνσταντίνος Μΐΐοδϊηονίό τά βουλγαρικά δημοτικά των τραγούδια κατέγρα- 
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τρίακοσιους έργάτας, πού είχε συγκεντρώσει,, άνέβηκεν εις τήν σκαλωσιάν, 

δια νά μετρήση το ύψος του πύργου του κάστρου. Κατά τήν ώραν εκείνην 

διηρχετο άπο έκεΐ στολισμένη ή ωραία κόρη τής ϋ^ιΐΓίΙΐει. Ό πρωτομάστο¬ 

ρας, όταν τήν άντίκρυσεν, έζαλίσθη άπό τήν ομορφιά της καί έπεσεν άπο ψη¬ 

λά κ’ έσκοτώθηκε. "Οταν έξεψυχοΰσε παρήγγειλεν εις τούς συντρόφους του 

νά μεταβοΰν εις έντιμον δικαστήριον καί νά ζητήσουν νά έντειχισθή ή κόρη 

ζωντανή παρά τό πλευρόν του είς τον τάφον του. Οί δικασταί εύρηκαν δι- 

καίαν τήν α’ίτησιν καί ή έντείχισις έπραγματοποιήθη. 'Ο Κ. ^οίίηβ&ηιΐ, παρα- 

θέτων τήν παραλλαγήν αυτήν1, τήν χαρακτηρίζει, λόγφ τού περιεχομένου 

της, τελείως πεζήν2. 

Είς έτέραν παραλλαγήν ή Υϊίει του σέρβικου τραγουδιού άντικαθίσταται 

ύπο μαύρης ορνίθος, ή όποια κακαρίζει τήν μοιραίαν του έντειχισμού πρόρ- 

ρησιν3. Σήμερον ακόμη πιστεύεται έν Βουλγαρία οτι έν τή θέσει τού έντειχι- 

σμού τά στήθη τής ήρωίδος μετεβλήθησαν είς λίθους καί διά τούτο ή γέφυρα 

τρέμει, όταν τήν περνούν. Είς άλλας βουλγαρικάς παραλλαγάς άπαντφ καί 

τό έπεισόδιον τής κατάρας τής ήρωίδος, ώς είς τάς έλληνικάς παραλ¬ 

λαγάς. 

'Ο Ρ. Α. δγιΊίυ, άσχοληθείς είδικώς μέ τάς βουλγαρικάς παραδόσεις 

καί τήν παραλογήν περί έντειχισμού4, μνημονεύει σχετικώς α) τήν άναφερο- 

μένην είς Ίήν γέφυραν τού Καάΐη επί τού Στρυμόνος, έν ή εχομεν περίληψιν 

των δεδομένων τής σέρβικης παραλογής, β) τήν σχετικήν μέ τήν θεμελίωσιν 

τής βουλγαρικής πόλεως ΤΪΓ011Β&. Κατ’ αυτήν ή σύζυγος τού Μαστρομανόλη, 

πού έντειχίζεταί, λέγεται ΤιιΙοιΊία, καί γ) τήν άναφερομένην είς γέφυραν έπί 

τού ποταμού Μβπίζ& ("Εβρου). 

Είς τάς περισσοτέρας έν Βουλγαρίφ παραλλαγάς τό κτίσμα είναι, ώς έπί 

τό πλεΐστον, πόλις καί όλιγώτερον γέφυρα, κτιζομένη έπί τού Στρυμόνος ή 

τού "Εβρου. Ό άριθμός των μαστόρων παρουσιάζει μεγίστην ποικιλίαν. Δύο, 

τρεις ή έννέα άδελφοί μέ εννέα ή εβδομήντα καλφάδες ή διακόσιοι μαστόροί 

μέ τριακοσίους καλφάδες ή άντιστρόφως ή εβδομήντα μέ ογδόντα πουργούς 

κ.τ.τ. Τό έπικρατέστερον ονομα τού πρωτομάστορα, τού μεγαλυτέρου αδελ¬ 

φού, είναι τό Μανόλης υπό τούς τύπους Μ&ηοΐΐ, Μβηοΐ, Μ&ηοΐβ, Μα- 

ψαν κατ’ άρχάς μέ ελληνικά γράμματα (ήσαν έλληνομαθέστατοι), άλλ’ έπειτα τη συστάσβι 

του έπισκόπου ΒίΓΟδδΐηβγβΓ τά έξέδωκαν μέ βουλγαρικά γράμματα. Βλ. Α. Ο % η ] 3- 

η ο ν, Όίβ νο11ίδ1ίβ(1βΓ άβΓ Βαίΐίαηδίανβη, ΒβΓίίη 1941, σσ. 3 κέξ. 

1. Β. $ δ ΐ η β α η υ, Εβδ ηίβδ..., ένθ’ άν., σσ. 387-388. 

2. ’Ένθ’ άν., σ. 388. 

3. Είς άλλην παραλλαγήν ή έξαγγελία γίνεται άπλ πουλί. 

4. ’Εν «ϊουΓΠ&Ι ά\ι Μϊηΐδίότβ άβ ΓίηδΙηιοίίοη ρυΒΙΐςυβ, 8&ΐηί-ΡβΙθΓδϊηΐΓίϊ 1890, 

σσ. 136-156, 310-346, παρά Ε. $ ά ΐ η θ & η υ, Εβδ ΓΪΙβδ..., σ. 390. 
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ποίοβο, Μυιιιιίΐ, λΐίπίί, Μϊηοΐ χ.τ.τ.1. 'Η δέ έξαγγελία περί έντειχισμοΰ τής 
γυνοακός πού θά φέρη πρώτη το φαγητόν ή της συζύγου του πρωτομάστορα ή 
τού μικροτέρου άδελφου γίνεται, έκτός του τρόπου με τό πουλί, καί δι’ ονεί¬ 

ρου. Οί τρεις ορκίζονται νά μή γνωστοποιήσουν την άπόφασίν των εις τάς 
γυναίκας των ή συμφωνούν ο/οι νά την εΐπουν εις αύτάς. Οί δύο ή καί οί τρεις 
έπιορκούν. 'Ο πρωτομάστορας τηρεί τον όρκον του ή μόνον 6 μικρότερος α¬ 

δελφός. Συχνότατου τό έπεισόδιον τού χρυσού ή άσημένιου δακτυλιδιού. Εις 
όλίγας παραλλαγάς λέγεται ότι έντειχίζουν τήν σκιάν τού θύματος, εις 

άλλην οί τριακόσιοι πουργοί ρίπτουν έπί τού θύματος τριακοσίους λίθους. 

Ακολουθούν αί παρακλήσεις διά το θήλασμα τού βρέφους της: άνοιγμα εις 
τον τοίχον διά νά έξέχη τό δεξί της χέρι καί τό άριστερόν τό δεξιόν στή¬ 

θος της κ.τ.τ. 

Αί βουλγαρικαί παραλλαγαί τού τραγουδιού ομοιάζουν πολύ περισσό¬ 

τερον ή αί σερβικαί πρός τάς έλληνικάς. Αί έκ Θράκης έλληνικαί έχουν έτι 
μεγαλυτέραν πρός τάς βουλγαρικάς συγγένειαν2. 

Ή Ρουμανική παραλογή. Έν Ρουμανία τό λεγόμενον τραγούδι «τού 

Μαστρομανόλη» συνδέεται κατά τάς περισσοτέρας παραλλαγάς του μέ τήν 

οίκοδόμησιν της περιφήμου Μονής τού ΑΓ§β£, της οποίας ή μνημειώ¬ 

δης βασιλική, ίστορηθεΐσα ύπό Ελλήνων άγιογράφων κατά τά πρότυπα τής 

βυζαντινής τέχνης3, εντυπωσιάζει τά μέγιστα καί εξάπτει τήν λαϊκήν φαν¬ 

τασίαν4. Αΰτη έκτίσθη έπί τού ήγεμόνος Νθβ£οθ ΒαδΒΓβΙ) {1512-1521), 

άλλα τό τραγούδι άναβιβάζει τήν ίδρυσίν της είς τόν θρυλικόν ηγεμόνα Κβ(1ιι - 

Νθ£ΐ*υ {Ράδον τόν Μαΰρον)5. Τά τής κτίσεως τής Μονής ταύτης ήρεύνη- 

σεν ό έκ Χαλεπίου διάκονος Παύλος, όστίς, συνοδεύων τόν Πατριάρχην Ιε¬ 

ροσολύμων Μακάριον, έπεσκέφθη αυτήν κατά τά έτη 1654-1658. Ό τόπος 

έπί τού οποίου έγείρεται αυτή, αναφέρει είς τό «Όδοιπορικόν» του ό έν λόγω 

1. Είς παραλλαγήν, δημοσίευθεΐσαν υπό τοϋ Ρ β η ο Η ο 8 1 3 νν β ΐ Ιι 0 ν, Βιιΐ£3Π- 

δοίιβ νοΙλδύβάβΓ, ΕβίρζΪ£ 1919, σσ. 106-107, τό όνομα του πρωτομάστορα εΐναι Μ&ηο 
άντί Μανόλης. Βλ. καί Τΐιβ 5Ϊΐ3άβ οί ΙΚβ ΒδΙΙί&ηδ. Η β η γ χ Β β ρ η & γ <1. Ρβηοίιο 
δΙανβίΙιοΜ. Ε. 1. ϋ ϊ 11 οη, Εοηάοη 1904: Τΐιβ Ρο11ι-8οη£ οί Ιΐιβ ΒυΙ^&Γδ 1>γ 
ΡθηοΚο δΐ&νβίΐιοίί, σσ. 25 κέξ. \Υ. 1. ΕηίννϊδΙΙβ, Ε\ΐΓθρβ&η ΒαΙΙ&άΓγ, Οχίοπΐ 
1939, σ. 344. 

2. Βλ. τόν άναλυτικόν καί λίαν κατατοπιστικόν πίνακα τοϋ Ο. V Γ & 5 ί β, ένΟ’ 

άν., μεταξύ των σελίδων 90-91 (έκτός κειμένου). 
3. Ο. Τ 3. ί γ 3. Η, ΜοηαιηβηΙδ ΒγζαηΙΐηε <1θ ΟυτΙβα άο Αγ§6£, Ρ&γϊβ 1931. 

Δ. Β. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Έλληνο-ρουμανικαί σχέσεις, ’Αθήνα, τόμ. 77, έν Άθήναις 
1979, σσ. 61-62. 

4. Ε. £ ά ΐ η β & η υ, Εο8 ΓΪΙβδ..., σ. 391. 

5. Ό Ν 6 £ Γ 11 - V 0(1 3, κατά τό τραγούδι, άναζητεϊ τόπον κατάλληλον, διά νά 
κτίση τήν Μονήν. 
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διάκονος, ήτο κάποτε λίμνη, εις την οποί αν συνέρρεον τά νερά των πέριξ ρυα- 

κίων. Εις το μέσον τής λίμνης εύρηκαν εικόνα τής Παναγίας, την οποίαν είς 

ίερεύς έπήρεν είς τήν πόλ,ιν Αγ§8£ διά τήν εκκλησίαν, τήν άφιερωμένην είς 

τον Άγιον Νικόλαον, περί τής όποιας εκκλησίας λέγουν ότι αυτή ήτο ή πρώ¬ 

τη, ή όποια έκτίσθη εκεί. Βραδύτερον ή μνημονευθεισα είκών παραδίδεται ότι 

έπέστρεψεν είς τήν προτέραν της θέτΐ-ν' τότε ο Θεός έδωκεν εντολήν είς 

τον ηγεμόνα Νβει§θθ Β&83Γ&1) να μεταβή είς τον τόπον αυτόν καί νά κτίση 

τήν Μονήν1. 

Ό Ιοη Τδ1θ£ είς μελέτην του διά τάς διαφόρους κατηγορίας ρουμανικών 

παραδόσεων περί κτισμάτων2 παρέχει ίκανάς ειδήσεις περί τής κτίσεως τής ώς 

άνω Μονής. Είναι άληθές ότι πολλά άπό τά θέματα (μοτίβα) καί τά επεισό¬ 

δια, τά συνθέτοντα το τραγούδι «του Μαστρομανόλη» είς τάς εκτενείς εξ 

εκατοντάδων στίχων άπό τήν Μολδαβίαν καί Μουντενίαν παραλλαγάς του3, 

1. Βλ. καί Γ. ’Α. Μ έ γ α, Τό τραγούδι..., σ. 171. 

2. I. Τ «I ο Β«υδ&^βη ϊη Κυιη&ηΐβη, Ρ&Ι>υ1&, τόμ. X, ΒθγΙϊϊι 1969, σσ. 196-211. 

3. Τό εκ Μολδαβίας τραγούδι σύγκειται έκ 510 στίχων είς τήν Συλλογήν τοϋ Τ \ι- 

ά ο γ Ραιηίΐΐβ, ΟίηΙβοβ άβ Τβγο, ΒυοιίΓβ^ϋ 1913, σσ. 19 κέξ. Άνεδημοσιεύθη ύπό 

Ονΐάΐιι Βθη5ΐΐ£ί«ηυ, ΡΙοή Βίβδβ άΐη οίηΐβοβίβ ροροηιΐιιϊ, Βυοιιρβ^ΐΐ 1920, 

σσ. 110 κέξ. καί ύπό Μ. Ρ ο ρ, Ϊ>ίά1&ά6..., ένθ’ άν., σσ. 8 κέξ. Γνωρίζομεν καί τήν 

έκ Βλαχίας (καί ούχί έκ Μολδαβίας, ώς λέγει ό Ο ν ΐ ά ί υ Ρ 8. ρ Β ά ΐ Πΐ α, ένθ’ άν., 

σ. 72) παραλλαγήν έν τη Συλλογή τοΰ V α Β ί 1 β Α1β08Βάι*ΐ, Β&ΐ8άβ Βάιιη&Ιβ $ΐ 

ΐηάΓβρί&Ιβ, τόμ. II, άαδδγ 1852-1853, σσ. 1 κέξ. (341 στίχοι) καί έκδοσις Βουκουρε- 

στίου 1866, σσ. 186 κέξ. Ή είς τήν γαλλικήν μετάφρασις της Συλλογής ταύτης έχει τόν 

τίτλον: Β. ΑΙβοδΒηάΓΪ, ΒΒΐΙαάβδ βΐ οΐιαηίδ ρορυΙ&ΪΓβδ άβ 1β ΚουπίΒηΐβ, Ρβγϊ5 

1853, σσ. 143 κέξ. Έτέραν παραλλαγήν άπό τήν Μουντενίαν τής Βλαχίας έκ στίχων 824 

έδημοσίευσεν 6 Ο. ΤβοάοΓβδοιι, Ροβζϊϊ ρορυΙαίΓβ ΓΟΓΠΐηβ, ΒιιοιίΓβ^Ιΐ 1885, σσ. 

460 κέξ. Μετάφρασίν τής παραλλαγής αυτής είς τήν γαλλικήν έκ στίχων 565 έκαμεν ό 
.Ιιιΐββ Βγιιπ, Α ρΓοροδ άιι ΓοπίΒηοβΓο Γουπι&ίη, Ρβπβ 1896, άνεδημοσίευσε δ’ 

ό Β. § α ΐ η β & η υ, Ρβδ πίβδ..., σσ. 372-376, καί ό Μ. Ρ ο ρ, ένθ’ άν., σσ. 21-35. 

Αναφέρω πρός τούτοις τά έξής έργα: I. Κ. 8 ο Ιι 811 β Γ, ΚΐδδΙβΓ Αι*£Ϊ8θ1ι. Εΐηβ Πΐ- 
ιη&ηΐδοΐιβ νο11ΐδ8«£β, ΗβηηαηηβίΒάΙ 1858, σσ. 17 κέξ. Μ. ΟτΒδΙβΓ, ΙάΙβΓΒΐιΐΓΒ 
ρορυΙοΓά Γοιηήηά, ΒυουΓΘ^ίί 1883, σσ. 479 κέξ. Κ. Ν γ γ ο ρ, Κ,οιηβηδΙίΘ Μοδ&ϊ- 

ΙιβΓ, Οορβη1ΐ3£υβ 1885. Τό θέμα τοΰ τραγουδιού «τοΰ Μαστρομανόλη» έχρησιμοποίη- 

σαν ό Ο 68 3 Γ Β ο 11 ί 8 Ο, έν Ροβζϋ ηιιοβ, 1847, ένθα έδημοσίευσε μίαν ίδικής του 

έμπνεύσεως παραλογήν ύπό τόν τίτλον: «Μβ^ΐβτυΐ Μ&ηοΐβ». Πλείονα περί τοΰ ποιήματος 

τούτου έδημοσίευσεν όΟν, Ραρ8άΪΓη&, ένθ’ άν., σσ. 72-73. *0 δέ Ν. Γ. Πολίτης λέ¬ 

γει δτι τό ποίημα τοΰ Ο. Βοΐΐΐ&β μεταπλασθέν είς διήγημα μετεφράσθη έκ τοΰ γαλλικού 
ύπό Ραπτάρχου καί έδημοσιεύθη έν τή Πανδώρα, τόμ. 11, 1860 - 1861, σσ. 399- 

402: Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελλ. Μυθολ., ένθ’ άν., σσ. 143 - 144. Επίσης ή Α η η 6 

ΡοΓδΙβηΙιβΐΓη έδημοσίευσε τό έπικόν ποίημα ΜβποΙϊ, ΓυΓηαηΐδοΙιβ νο11ϊβ8Β§β, 
\νίβη 1884, καί ή γνωστή Ο&ηπβη 8 γ 1 ν 8 τό ΜβΐδΙβΓ ΜβποΙθ, Βοηη 1891, περι- 

λαμβάνον 343 στίχους. Επίσης ό Ο. Ο ο § 3 καί ό Ν. I ο Γ ξ & έμπνευσθέντες άπό τό 

τραγούδι συνέγραψαν σχετικά θεατρικά έργα. 

19 - 4 - 1983 
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ύπάρ/ουν είς τον προφορικόν έν Ρουμάνι^ λόγον, έξ οΰ χα'ι παρελήφθησαν, ώς 
π.χ. ή παράδοσής περί οίκοδομήσεως εις τήν θέσιν αρχαίων ερειπίων η εις μέ¬ 

ρος, ύποδειχθέν υπό ποιμένος, καθώς αί δοξασίαι καί αί παραδόσεις αί σχετικαί 
μέ τήν Ουσίαν δι’ οικοδομάς. 'Η περί έντειχίσεως όμως της γυναίκας του πρω¬ 

τομάστορα παράδοσις μόνον μεταγενεστέρως πρέπει νά συναφθή μέ τό τρα¬ 

γούδι. 'ΙΙ παράδοσις αότη άπό της ίδρύσεως τής Μονής μέχρι τής εποχής των 
ταξιδιού ν του Πατριάρχου Μακαρίου, ήτοι κατά την διάρκειαν 137 ετών, κατά 
τον Τ. Ύβ1ο£, δεν εΤχεν άκόμη σταθεροποιηθή, νομίζω δέ ότι τούτο δεν άπο- 

κλείει έν ούδεμια περίπτώσει τήν ΰπαρξιν αύτής έν Ρουμανία εις μίαν μή έξα- 

κριβωθεΐσαν άκόμη μορφήν. 'Η σταθεροποίησις του τραγουδιού «του Μ,αστρο- 

μανόλη» πρέπει νά συνετελέσθη βραδύτερον, λέγει ό αυτός ερευνητής, δηλα¬ 

δή τό πρώτον, ότε μέ τήν συμπλήρωσιν τής οίκοδομής ή ώραιότης τής Μονής 

ήδύνατο νά στηρίξη αύτή καθ’ έαυτήν ένα τοιοΰτον μΰθον1. 

Άλλ’ ίδωμεν τό περιεχόμενον τής πολυστίχου παραλλαγής του τραγου¬ 

διού «τοΰ Μαστρομανόλη» εκ τής Συλλογής του V. ΑΙβΟδειπάτΐ2. 
Ό ήγεμών Νβ§πι Υοάά μέ έννέα μαστόρους καί τον Μαστρομανόλην ώς 

δέκατον παρά τήν όχθην τοΰ ποταμού Αγ£6? προσπαθούν νά εΰρουν ώραΐον 

μέρος, διά νά κτίσουν Μονήν. Καθ’ οδόν συναντούν ποιμένα παίζοντα φλο¬ 

γέραν καί 6 ήγεμών τόν έρωτ^ μήπως είδε παλαιόν τοίχον άτελείωτον εκεί 

πού πέρνα μέ τό κοπάδι του. Οΰτος άπαντα καταφατικώς μέ τήν προσθήκην 

ότι οί σκύλοι του ουρλιάζουν νεκρικά, όταν βλέπουν τόν τοίχον. Τότε ό ήγε¬ 

μών πηγαίνει έκεΐ μέ τούς μαστόρους, δεικνύει είς αύτούς τόν παλαιόν τοί¬ 

χον καί τούς λέγει ότι εδώ έξέλεξε τό μέρος διά νά κτίσουν Μονήν. Οί μαστό- 

ροι έπεδόθησαν είς τό έ'ργον, άλλ’ ότι έκτιζαν κατά τήν ημέραν, έκρημνίζε- 

το κατά τήν νύκτα. Έτσι έπερνοΰσεν ό καιρός καί ό Μαστρομανόλης μίαν ή- 

μέραν παρατα τά εργαλεία του καί πλαγιάζει είς τήν πλαγιάν τής περιοχής. 

Κοιμηθείς έκεΐ βλέπει ονειρον3. Έξυπνα καί λέγει εις τούς συντρόφους του: 

Φωνή έξ ούρανοΰ μου εΐπεν ότι ολη ή έργασία μας θά πηγαίνη χαμένη, άν δεν 
όρκισΟώμεν ότι θά έντειχίσωμεν τήν γυναίκα, σύζυγον ή αδελφήν μας, ή ο¬ 

ποία πρώτη θά παρουσιασθή έδώ αΰριον τό πρωί. 

Τήν άλλην ημέραν τό πρωί τί νά ίδή ό πρωτομάστορας! Βλέπει νά έρ¬ 

χεται ή νεαρά σύζυγός του, φέρουσα φαγητά καί ποτά είς τούς μαστόρους. 

Τότε προσεύχεται καί παρακαλεί τόν Θεόν νά στείλη θυελλώδη βροχήν καί ν’ 

άποκλείση τόν δρόμον της. Ό Θεός ρίπτει βροχήν καί χιόνια, άλλ’ ή γυναίκα 

1. Ιο η Τ & I ο Ινθ’άν., σ. 202, Γ. Ά. Μ έ γ α ς, ένΟ’άν., σσ. 170-171. 

2. V. Α1βθδ&η<1ι*ί, Βδΐ&άβ δάυη&Ιβ ίηδΓβρΙαΙβ, ΒυοιίΓβ^Ιϊ 1866, σα. 

186-192. 

3. Τό μήνυμα διά τήν άνθρωποθυσίαν είς άλλας ραυμανικάς παραλλαγάς γίνεται διά 
της φωνής αγγέλου ή διά τής έπιφανείας τοΰ στοιχείου ή άλλου φαινομένου. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 7 
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αγωνίζεται, παρακάμπτει τά εμπόδια αυτά καί όλοέν πλησιάζει. '() Μαστρο¬ 

μανόλης παρακαλεΐ καί πάλιν τον Θεόν να γίνη ανεμοστρόβιλος, διά νά έπι- 

στρέψη όπίσω ή σύζυγός του. Ό Θεός εισακούει την παράκλησίν του, ρίπτει 

καί πάλιν ραγδαίαν βροχήν, ξερριζώνει δένδρα, αναποδογυρίζει βουνά, άλλα 

τίποτε από αυτά δέν την εμποδίζει καί καταφθάνει τέλος είς τό μοίραίον τέρ¬ 

μα. Τότε ό Μαστρομανόλης την βάζει είς τον τοίχον καί τής λέγει ότι είς τά 

αστεία θά την κτίσουν. Εκείνη γέλα. Το κτίσιμον προχωρεί. ΓΗ γυναίκα φω¬ 
νάζει: —Μανόλη, Μανόλη, Μαστρομανόλη, ό τοίχος άσχημα μέ σφίγγει, ή 

ζωή μου σβήνει. 

"Οταν έτελείωσε τό κτίσιμον τής Μονής, έρχεται ό ήγεμών Νβ£Γΐι~ 
νθ(Μ, ευχαριστεί τον Θεόν καί λέγει είς τούς μαστόρους, άν ήμποροΰν νά κατα¬ 

σκευάσουν έν άλλο μεγαλύτερον καί ωραιότερου μνημεΐον. Εκείνοι ύπερηφά- 

νως του άπαντοΰν ναί. Ό ήγεμών τότε διαλύει τις σκαλωσιές καί οι εννέα μα- 

στόροι παραμένουν επί τής στέγης, βγάζουν πτερά καί πετοΰν, άλλα πίπτουν 

κατά γής καί άπολιθώνονται1. Μέσα δε από τούς τοίχους άκούεται ή φωνή; 

■—Μάνο, Μάνο, 6 κρύος τοίχος μέ πιέζει, τό κορμί μου σπάζει καί ή ζωή μου 

σβήνει. Τότε ό Μαστρομανόλης πέφτει καί αύτός καί εκεί άναβλύζει πηγή μέ 

καθαρόν νερό, άλλα πικρόν καί άλμυρόν άνάμεικτον μέ δάκρυα. 

Όμοια περίπου μέ μικράς διαφοράς είναι καί ή παραλλαγή τής Συλλογής 

του Ο. ϋ. ΤβοάοΓβΒΟα2. Κατ’ αύτήν οι μαστόροι ορκίζονται είς τό ψωμί, είς 

τό αλάτι καί είς τάς άγιας εικόνας. Οί εννέα έξ αυτών ειδοποιούν τάς συζύγους 

των, παραβαίνοντες ουτω τόν όρκον των, μόνον δ’ ό Μαστρομανόλης τον τηρεί 

καί γράφει είς τήν σύζυγόν του Οβρίβίΐ νά έλθη νά φέρη τό φαγητόν. "Οταν ό 

Μαστρομανόλης πέφτη άπό τό οικοδόμημα, εκεί πού πέφτει παρουσιάζεται 

σταυρός άπό γρανίτην παρά μίαν άλμυράν βρύσιν, 

Ό Ιι.^ύίϊηθ&ηα έγνώριζε τώ 1902 καί μίαν τρανσυλβανικήν παραλλαγήν 

βραχυτέραν των δύο προηγουμένων, άναφερομένην δ’ είς τό φρούριον Β&γο&ΤΙ3. 

"Οθεν, τό γραφόμενον υπό τού Γ. ’Α. Μέγα4 ότι τρανσυλβανικαί παραλλαγαί 

του τραγουδιού ήσαν δημοσιευμέναι άπό του 1923, 1942 καί 1947 εΤναι ανα¬ 

κριβές. Γεγονός είναι ότι ό I. Τ&1θ$ περισυνέλεξε 17 άνεκδότους καί 14 δήμο¬ 

ι . ’Ενταϋθα φαίνεται ή άντίθεσίς της άνάγκης νά θυσιάσουν έν άθώον πλάσμα καί 

του εγκλήματος των μαστόρων, των συνεργησάντων είς τήν θυσίαν αύτήν, έξ ου καί εδ- 

ρον ούτοι έν τέλει τόν θάνατον, έπιχειρήσαντες νά πετάξουν μέ πτερά, ώς ό ’Ίκαρος, άπό 

τήν στέγην τής οικοδομής, άφοΰ ή σκαλωσιά, άπ’ οπού θά κατέβαινον, άφηρέθη κατά δια¬ 

ταγήν τοϋ ήγεμόνος. Είς τήν άντίθεσιν αύτήν ό νεώτερος τραγουδιστής έπιχειρεΐ νά συμβι- 

βάση τήν παλαιάν μοιρολατρικήν παράδοσιν μέ τά ίδικά του χριστιανικά αισθήματα. 

2. Ο. Β. ΤβοάοΓβδου, ένθ’ άν., σσ. 460-470. 
3. Β. ^ ά ϊ η β ά η υ, Ββδ πίβδ..., σ. 378. 

4 . Γ. ’Λ. Μ έ γ α ς, δνθ’ άν., σ. 168. 
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σίευμένας παραλλαγάς, εμμέτρους καί είς τον πεζόν λόγον, έκ της νοτίου 
καί τής δυτικής Τρανσυλβανίας (Ατάβθΐ), όπου τό τραγούδι, «του Μαστρομα¬ 

νόλη,» άδεται κατά τά κάλαντα του νέου έτους1. Έκ των 31 τούτων παραλλα¬ 

γών δέκα έμμετροι, αδονται ώς κάλαντα καί εννέα είς τον ρυθμόν της μπαλ- 

λάντας. Αί ύπό?^οιποι είναι, είς τον πεζόν λόγον. Έξ όλου του ποσού των 31 

παραλλαγών τούτων μόνον μία, προερχομένη έκ Μπανάτ, εντοπίζει, τήν δρά- 

σιν είς ΟιιιΊθο άβ Αγ£Θ£ καί μόνον 10 (τό πλεΐστον έκ Μπανάτ, Μπρασόβ, 

Κλούζ, Χουνεντοάρα) κάμνουν λόγον περί κτίσεως μοναστηριού. Τό όνομα 
του Νβ§πι - Υοάόί καί τά συναφή με αυτόν έπεισόδια ελλείπουν όλως έκ των 
ώς άνω παραλλαγών έν συγκρίσει προς τάς έκ Μολδαβίας καί Μουντενίας. *0 

είς αύτάς ώρισμένος άριθμός επεισοδίων άνευρίσκεται είς τάς έξ άλλων βαλ¬ 

κανικών χωρών προερχομένας. Έκτος του Μανόλης έ'χομεν έδώ καί τά ονό¬ 

ματα Μ&ηβ&, Μΐοΐοίιΐδ, ΡθΙγιι, δΐππηΐο. Είς τήν άπόφασιν τής ανθρωποθυ¬ 

σίας 6 πρωτομάστορας προβαίνει ή άφ’ έαυτοΰ (3 παραλλαγαί έκ Κλούζ καί 3 

έκ Μαραμοΰρες) ή κατόπιν ονείρου (13 παραλλαγαί έκ διαφόρων τόπων) ή 

κατά συμβουλήν γραίας. 'Η σύζυγος του πρωτομάστορα αγνοεί τό μυστικόν 

των μαστόρων, σηκώνεται τό πρωί, θηλάζει τό βρέφος της καί τό βάζει στην 
κούνια, φουρνίζει τό ψωμί, ετοιμάζει τό φαγητόν καί παίρνει τόν δρόμον 

προς τήν οικοδομήν2. Τά έπεισόδια ταυτα των τρανσυλβανικών παραλλαγών, 
κατά τόν I. Τ&1ο§, αντιστοιχούν είκών προς εικόνα μέ τά έπεισόδια τών έν 

«Λαογραφία», τόμ, 18, 1959-1961, σσ. 521-531, δημοσιευθεισών ελληνικών 

παραλλαγών. 

Άναλύσας λεπτομερώς τό περιεχόμενον τών τρανσυλβανικών παραλλα¬ 

γών ό I. Τθ1θ$, καθορίσας δέ τήν σχέσιν αύτων προς τάς έκ Μουντενίας, Μολ¬ 

δαβίας καί Ουγγαρίας, κατέληξεν είς τό συμπέρασμα ότι είς έν μακρινόν πα¬ 

ρελθόν ύπήρχεν έν Ρουμανία έν κοινόν, ένιαΐον τραγούδι, χωρίς τάς σήμερον 

παρουσιαζομένας διαφοράς, πού άπαντοΰν είς τάς διαφόρους τής χώρας ταύ- 

της παραλλαγάς. Τό πρωταρχικόν στοιχεΐον του τραγουδιού, ήτοι ή θυσία τής 
συζύγου του πρωτομάστορα, άποτελεΐ, κατά τόν I. Το1θ£, ποιητικήν ιδέαν 

μοναδικήν είς τήν λαογραφίαν τών βαλκανικών λαών. Αί βραχεΐαι είς στίχους 

1 . Βλ. τάς παραλλαγές αύτάς είς την λίαν ένδιαφέρουσαν μελέτην τοϋ I ο Π Τ &- 

1 ο §, ΒαΙοόΒ πιβ^ΙθΓΐιΙιπ Μαηοΐβ ρϊ ναπβηΐβΐβ βΐ ΐΓαηεϋνάηβηβ, ΚονΐδΙα άβ ΚοΙοΙογ, 

αηαΐ VII, Νι*. 1-2, ΒυουτββΙΐ 1962, σα. 22-57. 

2. Ή περί έντειχίσεως της συζύγου του πρωτομάστορα Μ 3 η ο 1 β παράδοσις, καί 

κατά τόν ΙθΠ Τ&1θ£, μόνον μεταγενεστέρως καί δή κατά τάς άρχάς του 18ου αί. συνήφθη μέ 
τήν ΐδρυσιν της περιφήμου Μονής Αν%ε§. I. Τ & I ο β, Β&υδ&§[βη ΐη Κιιτηϋηΐβη, ένθ* 

άν., σ, 202. Καί κατά τόν Ον. Ρ £ ρ & ά ΐ π\ 3, ένθ’ άν., σ. 76, ή ρουμανική παραλλαγή 
ή διασκευή είναι χρονολογικώς νεωτέρα τής τών άλλων βαλκανικών λαών, πλασθεΐσα ού/ί 
κατά τήν ΐδρυσιν τής Μονής Αγ§6£, άλλά μετά δύο έκατονταετίας βραδύτερον. 
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τρανσυλβανικαί παραλλαγαί αντιπροσωπεύουν, λέγει, το πρώτον γνωστόν 

στάδιον εις την έξέλιξιν του ρουμανικού τραγουδιού, συγκρινόμεναι δέ μέ τάς 

ούγγρικάς παρουσιάζουν περισσοτέρας πρός αύτάς ομοιότητας παρά αί έκ 

Μουντενίας και Μολδαβίας, αί όποΐαι εΤναι περισσότερον έξειλιγμέναι, τούτο 

δ’ εξηγείται έκ της επί αιώνας συμβιώσεως Ούγγρων καί Ρουμάνων έν Τραν¬ 

συλβανία. 

Αλλος Ρουμάνος ερευνητής, 6 Ον. Ρίΐρίΐάΐΐϊΐίΐ, λαβών ύπ’ οψιν ότι εις 

τάς τρανσυλβανικάς παραλλαγάς τό δράμα τού πρωτομάστορα συμπληρουται 

μέ τό δράμα τού ορφανού παιδιού, συνδέει τό ρουμανικόν τραγούδι μέ τάς 

παραδόσεις τής δυτικής Ευρώπης, πού αναφέρουν έντείχισιν παιδιού, ώς καί 

μέ τήν σερβικήν παραλογήν, εις την όποιαν υπάρχει τό έπεισόδιον των παι¬ 

διών δίοί&η καί δίοΐα1. 

Τάς υπό I. Τίΐ1θ£ συλλεγείσας ώς άνω τρανσυλβανικάς παραλλαγάς έξή- 

τασε καί ό Καθηγητής Μΐίΐίά Ρορ έν ανακοινώσει του2 είς τό έν Σόφια συνελ- 

θόν άπό 17-23 Νοεμβρίου 1962 Διεθνές των Σλαβολόγων Συνέδριον. Αί ί- 

ρευναι περί τής άρχής καί διαδόσεως τού τραγουδιού διά τήν έντειχισθεΐσαν 

γυναίκα διεξήχθησαν, λέγει, κατά τήν ίστορικοφιλολογικήν μέθοδον3, πρόσφο- 

ρον είς τήν σύγκρισιν οριστικών κειμένων καί άπηρτισμένων μορφών, αί δ’ υπο¬ 

θέσεις διά τήν αρχήν του έστηρίχθησαν επί τής μονογενεσίας αυτού. Έν συνε¬ 

χεία ούτος συμφωνεί μέ τάς περί πολυγενεσίας απόψεις τού 8ν. 8ΐθΐ&ηονί^4, 

δέχεται δ’ δμως, άντιφάσκων, ότι κάποτε ύπήρξεν έν μόνον άρχικόν τραγούδι, 

τό όποιον βραδύτερον προσηρμόσθη είς διάφορα σημεία παρά τοΐς διαφόροις 

βαλκανικοΐς λαοΐς. Έχων δ’ ύπ5 οψιν 50 εμμέτρους καί 18 είς πεζόν λόγον 

ρουμανικάς παραλλαγάς5, διακρίνει τρεις τύπους τού τραγουδιού τούτου. Είς 

1. Περιέργως ό Γ. Ά. Μέγας (ένθ’ άν., σ. 172) γράφει ότι 6 Ον. Ρ&ρβάϊΐΤΟ 

ισχυρίζεται ότι «ή εύρεΐα διάδοσίς του θέματος [της ανθρωποθυσίας είς τήν οίκοδόμησιν] 

ιδία είς τήν γερμανικήν λαογραφίαν δικαιολογεί τήν ύπόθεσιν τής πολυγενεσίας, ή όποια 

έκπηγάζει έκ του παναρχαίου καί παγκοσμίου άποθέματος δεισιδαιμονιών συνδεομένων μέ 

τήν θυσίαν τής οίκοδομήσεως». Λέγω περιέργως, διότι ό Ον. Ρ&ρ&(1ϊπ)& ούδέν τοιοΰτο 

γράφει είς τήν άναφερθεΐσαν μελέτην του, τήν οποίαν άνέγνωσα λέξιν πρός λέξιν, διά νά 

εΰρω τό υπό τοϋ Γ. Ά. Μέγα εντός εισαγωγικών, ώς άνω, παρατεθέν χωρίον. Βλ. ίδίφ 

Ον. Ρ 3 ρ 3 ά ΐ πι 3, £νθ’ άν., σ. 71. 

2. Μ Πι & ί Ρορ, Νοανβΐΐβδ ναπαπίθδ Γαιπηαΐηβδ άυ εΐιαπί δυ π)3ΪίΓβ Μαηο- 

1ο (Ιο 83θΓΪίΐοβ (Ιο Ι’θπιιηυΡθΓηΘηΙ), Κοπΐ3ηοδΐ3νϊο3 ΙΧ,ΒυοαΓθδί 1963, σσ. ^27-445. 

3. Μ. Ρορ, Ινθ’ άν., σσ. 443-445. Τοϋ αύτοϋ, Ρι3 βαίΐαδβ..., ένθ’ άν., 

σσ. 2 κές. 

4. 8 ν. 8 I β ϊ 3 η ο ν ΐ ό, ένθ’ άν., σσ. 199-210. 

5. Αί πρό τοϋ I. Τ 3 1 Ο § δημοσιευθεϊσαι έκ Τρανσυλβανίας παραλλαγαί συνε- 

λέγησαν ύπό τών Β. ΟΤιβΓ^απυ, ΙΙαΓ. (ύοοϊβΐυ, ΟΐοΒΡ. ΤΙιβοάΟΓΟδου, Οΐι. Ρανοίβδου 
κ.ά. Βλ. I. Τ 3 1 ο §, ένθ’ άν., σ. 23. 
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τον πρώτον, πλήν τοΰ επεισοδίου τής έντειχίσεως τής γυναικος του πρωτομά¬ 

στορα, άπαντα καί το έπεισόδιον τής φιλονεικίας πρωτομάστορα - άρχοντος, 

ώς καί το του Δαιδάλου - Ικάρου. Εις τον δεύτερον το έπεισόδιον τής θυ¬ 

σίας τής γυναικος καί τής οίκτράς θέσεως του άπορφανισθέντος παιδιού καί 
εις τον τρίτον περιλαμβάνονται αί παραλλαγαί, πού αδονταί ώς κάλαντα 
(οοΐΐηόβ). 

Λί βραχεΐαι παραλλαγαί του τρίτου τύπου, πού άρχίζουν άποτόμως, 
προήλθον έκ των ποιητικώς ανεπτυγμένων καί έκτενεστέρων ή άντιστρόφως', 

'Ο I. Τ&1ο§ θεωρεί ώς υστερογενή γεννήματα το είδος τοΰ χτίσματος, τόν 
καθορισμόν τοΰ τόπου τής δράσεως, τον άριθμόν των μαστόρων καί τό όνομα 

τοΰ πρωτομάστορα. 'Η άνέλιξις τής ύποθέσεως, κατ’ αύτόν, εις τάς τρανσυλ- 

βανικάς παραλλαγάς περιορίζεται εις τα σημεία, τά απαραίτητα διά την πρα¬ 

γματοποίησή τής δεισιδαίμονος συνήθειας. Αί παραλλαγαί, λέγει, αί όποΐαι 
δεν περιέχουν τό έπεισόδιον τοΰ όρκου καί δέν μνημονεύουν την επιορκίαν των 
μαστόρων, άντιπροσωπεύουν την άρχαιοτέραν μορφήν του τραγουδιού. Καί 

κατά τον Μ. Ρορ αί τρανσυλβανικαί παραλλαγαί, ώς έκ τοΰ γενικού τρόπου 

τής διατυπώσεως τής ύποθέσεως, αντιπροσωπεύουν τον πρώτον σταθμόν καί 
εύρίσκονται έν τή ιστορική εξελίξει τοΰ θέματος πλησιέστερον προς την πρωτο¬ 

γονικήν παράδοσιν, τήν κοινήν εις τούς βαλκανικούς λαούς. Αί πολύστιχοι 

παραλλαγαί αντιπροσωπεύουν, κατ’ αύτόν, τήν τελευταίαν φάσιν τής έξελί- 

ξεως τοΰ ρουμανικού τραγουδιού. 'Ο πρωτομάστορας Μανόλης, κατ’ αύτάς, 

εΐναι Ινας μεγάλος άρχιτέκτων, άγωνιζόμενος νά κατασκευάση έν μεγαλειώδες 

οικοδόμημα, πού θυσιάζει κατ’ ανάγκην τήν γυναίκα του καί ποοτιμοι κατό¬ 

πιν ν’ αύτοκτονήση παρά νά θυσιάση τήν άποκτηθεΐσαν έμπειρίαν του εις τήν 
φιλοδοξίαν τοΰ ήγεμόνος, πού τοΰ προτείνει νά οίκοδομήση έν άλλο μεγαλειω- 

δέστερον. ’Εν τή έξελίξει τοΰ τραγουδιού ό τόνος μετατίθεται άπό τήν αγάπην 

καί τήν φροντίδα διά τό ορφανόν παιδί, πού έπικρατεΐ εις τάς τρανσυλβανικάς 

παραλλαγάς, προς τον ήρωισμόν τοΰ πρωτομάστορα, πού έπικρατεΐ εις τάς 
έκ Βλαχίας καί Μολδαβίας1. Τό ορφανόν παιδί είναι, κατά τον Μ. Ρορ, τό 
άντικείμενον τοΰ ένδιαφέροντος τοΰ τραγουδιού2. Τοιουτοτρόπως ό Ρουμάνος 
οΰτος ερευνητής συσχετίζει τό ρουμανικόν τραγούδι με τό σερβικόν, όπου τό 
θΰμα εΐναι άρχικώς δύο παιδιά, ό δίοΐαη καί ή δίοία3. 'Η θυσία παιδιού, λέ¬ 

γει, ανήκει εις τον δυτικοευρωπαϊκόν τύπον, ένω ή θυσία τής γυναικος εις τον 
βαλκανικόν. 'Η άποψις ν’ άποσπασθή τό ρουμανικόν τραγούδι άπό τήν βαλκα¬ 

νικήν, όπου χωρογραφικώς, ίστορικώς καί πολιτιστικούς άνήκει, καί νά συνα- 

φθή μέ τον κόσμον των δεισιδαιμονιών καί παραδόσεων τής δυτικής καί κεντρι- 

1. Μ. Ρορ, ΝουνβΗβδ ν&Γί&ηίβδ..., σ. 441. 

2. Μ. Ρορ, ένθ’ άν., σ. 440. 

3. Καί έν Ρωσίςι τό θύμα εΐναι παιδί. 



102 Δημητρίου Β. Οίκονομίδου 

κής Εόρώπης δεν στηρίζεται εις τάς ίστορικάς καί πολιτιστικάς σχέσεις του 

ρουμανικοί» λαοί». Είναι πολύ πιθανόν, άν μή βέβαιον, οτι το βραχύτερον έν 

Τρανσυλβανία τραγούδι των καλάντων άποτελεΐ συνεπτυγμένην μορφήν του 

έκτενεστέρου της Μολδαβίας καί Βλαχίας. Τήν σύμπτυξιν ταύτην προκαλεΐ, 

παντού οχι μόνον ο πρακτικός σκοπός του άγερμου, οπότε τό τραγούδι συρ- 

ρικνοΰται ή παραμορφώνεται, άλλά καί ή ελλειψις κατανοήσεως υπό των παι¬ 

διών του βαθυτέρου περιεχομένου αυτού. Τό τραγούδι των τρανσυλβανικών κα¬ 

λάντων, ώς παρετήρησεν ό Γ. ’Α. Μέγας, έχει ώς πρότυπον τήν παραλογήν του 

Αι*£β£, εις τήν όποιαν ό διάλογος των συζύγων διά τό παιδί των διατηρεί όλην 

του τήν ευκρίνειαν, ένω άντιθέτως εις τάς τρανσυλβανικάς δ διάλογος μετε- 

τράπη εις μονόλογον, εις τον όποιον ή ήρωίς άπαντα εις τά ίδια αυτής έρω- 

τήματα1. 

Άλλ’ άς ίδωμεν τό περιεχόμενον του έκ 54 στίχων τρανσυλβανικου τρα¬ 

γουδιού. Κτίσται έκτιζαν τοίχον πού έκρημνίζετο. Βγαίνει ό πρωτομάστορας 

«νά περιδιαβάση» καί λέγει: "Οποιου ή γυναίκα πρώτη φθάση τό πρωί με τό 

φαγητόν, νά κτισθή εις τον τοίχον, διά νά μή ξαναγκρεμισθή. Πρώτη ή γυ¬ 

ναίκα τού πρωτομάστορα έσηκώθη, έπλύθη, έκτενίσθη, έφρόντισε τό βρέφος 

της κ’ έτρεξε προς τον άνδρα της με τό φαγητόν. Τήν βλέπει εκείνος νά κατα- 

φθάνη καί εύχεται νά εύρεθή έμπόδιον εις τον δρόμον της καί νά χυθή τό φαγη¬ 

τόν. "Ομως ή γυναίκα φθάνει. 'Ο άνδρας της τήν έσήκωσε ψηλά, τήν έφίλη- 

σεν εις τό στόμα καί εις τον τοίχον τήν άκκούμβησεν. 'Έως εις τά πόδια τήν 

έκτισαν καί ή δουλειά ήτο εύκολη. 'Έως εις τά γόνατα τήν έκτισαν δήθεν γι’ 

άστείο κ’ εκείνη έκλαιεν, όταν δ’ έφθασαν έως εις τήν μέσην, εκείνη, άπευθυ- 

νομένη προς τούς κτίστας, λέγει: —Ένόμισα 6τι ήτο άστείον, διότι έπίστευα 

οτι μέ άγαπάτε, άφήσετέ μου λοιπόν έξω τά στήθη, διότι έχω μικρό παιδί καί 

ποιος θά μου τό φροντίση, ποιός θά μου τό ταχταρίζη2; 

"Ετερον τραγούδι από τήν περιοχήν τού Αγ£Θ£ έκ 255 στίχων, δημοσιευό- 

μενον υπό τού Μ. Ρορ3, παρουσιάζει επικόν πλάτος καί εσωτερικήν των 

επεισοδίων αλληλουχίαν. Τούτο έχει ενότητα, πού ελλείπει άπό τό τρανσυλ- 

βανικόν των καλάντων. 

’Ολίγα έτη μετά τήν έργασίαν τού Μ. Ρορ έτερος έν Ρουμανία έρευνητής, 

ό Ο. νΓ&5ιβ, εις τό πολλάκις άναφερθέν βιβλίον του έξήτασεν έκ νέου συγ¬ 

κριτικούς τό πολυσυζητηθέν θέμα (σσ. 66 κέξ.). 'Ο συγγραφεύς έλαβεν ύπ’ 

1. Γ. Ά. Μέγας, ένθ’ άν., σ. 181. 

2. Τοΰτο δημοσιεύει ό Μ. Ρ ο ρ, Γβδ ν&π&ηίβδ..., σσ. 437 κέξ., ό δέ Γ. ’Α. 

Μέγας, ένθ’ άν., σ. 178, τό παραθέτει είς έμμετρον έλληνικήν μετάφρασίν, γενομένην 

υπό τοΰ έξαδέλφου του λογοτέχνου Γεωργίου Χουρμουζιάδου. 

3. Μ. Ρορ, ένθ’ άν., σσ. 433-435. Βλ. καί τήν έλληνικήν μετάφρασίν τοΰ Γ ε- 

ωργ. Χουρμουζιάδου, έν Γ. ’Α. Μ έ γ α. , ένθ’ άν., σσ. 174-177. 
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οψιν31 έλλη νικάς, 5 άλβανικάς, 5 σερβικάς, 69 βουλ^αρικάς καί 55 ρουμανι- 

κάς παραλλαγάς, έξ ών αί 15 αδονταί έν Τρανσυλβανία κατά τα κάλαντα του 
νέου έτους. Τάς παραλλαγάς αύτάς άνέλυσεν εις συνοπτικούς πίνακας καί έξή- 

τασε, διακρίνων τά ειδικά έκάστης γνωρίσματα. Έν αρχή τής έργασίας του 
αναφέρει σκέψεις καί παρατηρήσεις των έρευνητών δγτου, ΒοΙιΙ&ίΙθΒ&οΙι, 
^αϊηβοηα, Όίβίθήοΐι, Απιαικίον, ΟδΓαπι&η, ΟοΓαοοδΙβα, Οοοο1ιΐείΓ&, Τ&- 

1θ$, Ρορ καί Ν. Γ. Πολίτου. Φαίνεται δμως οτι τά γραφέντα υπό του "Ελληνας 
λαογράφου διά το τραγούδι «του γεφυριοΰ τής "Αρτας» ό Ο. νΓ&1)ϊβ αγνοεί, 
διότι έσφαλμένως άντ’ αυτού παραπέμπει εις την διά τό τραγούδι «του νεκρού 
άδελφοΰ» μελέτην του Ν. Γ. Πολίτου1. Έπεταί τό κεφάλαιον περί των παρα¬ 

δόσεων των σχετικών μέ τήν θυσίαν δι’ οικοδομήματα (σσ. 73-76), είτα δ’ 

έξετάζεται ή παραλογή «του Μαστρομανόλη» μέ σύγκρισιν των διαφόρων 
αυτής επεισοδίων προς τά αντίστοιχα κατά λαούς καί ή μελέτη κλείει μέ τήν 
παράθεσιν των πορισμάτων (σσ. 105-108). Ένδιαφέρουσαι είναι ώρισμέναι 
δι’ επί μέρους επεισόδια παρατηρήσεις του Ο. νΓ3ΐ)ίθ, ως π.χ. αί έξης: α) Εις 
παραλλαγήν έκ Οίυ^ΐ63ΐ - νϊΐδ&η ό Μαστρομανόλης πίπτει εις τήν αγκάλην 
τής συζύγου του καί άμφότεροι μεταμορφούνται εις βρύσιν μέ δροσερόν νερό. 
Ύπο τήν έπίδρασιν του σέρβικου τύπου τής παραλογής τό νερό αύτό γίνεται 
θαυμαστόν φάρμακον. β) Εις παραλλαγάς έκ τής βορειοδυτικής Τρανσυλβα¬ 

νίας, οπού τό όνομα του Μαστρομανόλη ύποκατεστάθη άπό άλλα, ό αριθμός 
των μαστόρων ανέρχεται εις 20, άντί δέ μοναστηριού κτίζεται γέφυρα, γ) Με¬ 

ρικά σλαβικά ονόματα εις τάς ρουμανικάς παραλλαγάς θά ήτο δυνατόν νά στη¬ 

ρίξουν τήν γνώμην οτι τό ρουμανικόν τραγούδι προήλθεν έκ του νότου διά των 
Βουλγάρων. Όνόματα σλαβικά ασφαλώς είσήγον είς τό τραγούδι περίφημοι 
πολύγλωσσοι τραγουδισταί καί όργανοπαΐκται, τούς οποίους μνημονεύει καί ό 
Απί&ικΙον2 3. δ) Τό τραγούδι «του Μαστρομανόλη» άπαντα έπίσης καί είς 
τούς Ρουμάνους, τούς κατοικοΰντας κατά μήκος τής ’Αδριατικής (ΚοΓηαηΐ Ιδ- 

ΙγΪΘΠΪ), συμφώνως πρός μελέτην του Ό. ΟαίζΠθ.Γΐι'*. 

Ήκολούθησεν έτέρα έν Ρουμανίφ συνοπτική έρευνα του τραγουδιού ύπο 
τού Αάπ&η Εοοίιϊ είς γενικώτερον έργον του4, τού οποίου βιβλιοκρισίαν έδη- 

μοσίευσα5. Ό Ρουμάνος συνάδελφος δεν ήσχολήθη — είμή έν παρόδω — μέ τό 

1. Βλ. Ο. V γ 3. 1) ϊ β, έ'νθ’ άν., σ. 90, σημ. 8. 

2. Ο. V Γ Ά I) ί ο, ένθ’ άν., σσ. 78, 103, 104. 

3. Ό. Οά ζ ά α γ υ, Μβ^ΙβηιΙ λίαηοΐβ, έν ΑτΜνα, τόμ. XXXIX, Ιπδδγ 1932, 

σσ. 88-92, παρά Ο. V γ ά I) ΐ 6, έ'νθ’ άν., σ. 72. 

4. Α. Ρ ο ο & ΐ, Οοοτάοη&Ιο..., ένθ’ άν., σσ. 118-122. 

5. Έν Λαογραφίοε τόμ. Λ' (XXX), 1975/76, σσ. 417-418. Βλ. ιδία σ, 412. "Ας 
σημειωθή ακόμη οτι ό ΜΪΓΟβίί Ε 1 ί 3 δ ο έν τη μελέτη του ΟοΓηθηΙάπϊ Ια 1θ£Ρΐΐ(1« 

ηΐβ^ΙθΓΐΐΙυΐ Μ&ηοΐθ, Βυουτο^ΐί 1943, άσχολεϊται καί μέ τον κόσμον πού έκφράζει τό τρα¬ 

γούδι καί μέ τήν κοινωνίαν, ή όποια ήδυνήθη νά γεννήση αύτοΰ του είδους τάς πεποιθήσεις. 
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προβλημχ της προελευσεως τής ύποθέσεως καί τής πορείας τής διαδόσεως τής 

παραλογής κατά λαούς, έν άντιθέσει προς την παλαιοτέραν ερευνάν, πού κυρίως 

είς τήν λυσίν του προβλήματος τούτου άπέβλεψε, προβλήματος, το όποιον χα¬ 

ρακτηρίζει ώς «ψευδοπρόβλημα». Σημασίαν κατ’ αυτόν δεν έχει, εάν π.χ. εν 

ποιητικόν θέμα (8ΐΐ]8ΐ) έγεννήθη είς τον α ή τον β λαόν, άλλ’ είς ποιον λαόν τό 

όποιοδήποτε θέμα έγνώρισε τήν μεγαλυτέραν αύτού άνθησιν ή είς ποιον τόπον 

ώλοκλήρωσε τον καλλιτεχνικόν του προορισμόν. 

*Η Ούγγρική παραλογή. Ό Ιι&]θ8 ν&Γ£γ&8 έδημοσίευσε τρεις 

ούγγρικάς παραλλαγάς τής παραλογής είς όμοιοκαταλήκτους στίχους έν γερ¬ 

μανική μεταφράσει1, τάς οποίας άπέδωκεν είς τήν ελληνικήν ό Γ. Ά. Μέγας2. 

*Η πρώτη σύγκειται έκ 49, ή δευτέρα εξ 74 καί ή τρίτη έξ 62 στίχων. Συμ¬ 

πληρωματικούς παραθέτω ενταύθα τό περιεχόμενον τριών άλλων, πού εΐχε 

δημοσιεύσει γαλλιστί κατά τό 1902 ό Γι. φ'ίίίηβ&ηιι. *Η πρώτη τούτων έχει οΰ- 

τω: Δώδεκα μαστόροι άρχίζουν νά κτίζουν τό φρούριον «ϋθνίΐ8 &ιι ρπΐ (Γιιη 

άβππ θ[ΐιαι*ί &γ§θιιΙ βί (Ραπ άβπιί ηιι&Γί ογ», άλλ’ δ,τι έκτιζαν κατά τήν ημέ¬ 

ραν έκρημνίζετο κατά τήν νύκτα. Οί μαστόροι διά νά στερεώσουν τά τείχη 

συνεννοούνται νά καύσουν τήν σύζυγον τού ενός έξ αυτών καί ν* άναμείξουν τήν 

στάκτην της με τον ασβέστην τής οικοδομής3. Εντός ολίγου έρχεται έφ’ άμά- 

ξης ή γυναίκα τού πρωτομάστορα ΚΙθΠίβηδ νά ίδή τον άνδρα της. Καθ5 οδόν 

θύελλα έκσπα καί ό άμαξηλάτης υπηρέτης της τήν συμβουλεύει νά διακόψη 

τήν πορείαν, διότι είδε καθ’ ύπνους τό σπίτι τών κυρίων του είς τά μαύρα. Ή 

γυναίκα δμως τού λέγει νά προχωρήση ταχέως. Ό Κίβΐϊίβηδ άπό μακράν βλέ¬ 

πει τήν άμαξαν καί παρακαλεΐ τον Θεόν νά παραλύσουν τά άλογα καί ή άμαξα 

νά τσακίσθή, ή παράκλησίς του δμως άπέβη επί ματαίιρ καί ή άμαξα συνεχί¬ 

ζει τον δρόμον της· όταν φθάνη είς τό τέρμα ό άπηλπισμένος σύζυγος εξομο¬ 

λογείται εις τήν γυναίκα του τον δρκον τών μαστόρων, αΐϊΐ&ΐδ οη Ιιιί ειοοοΓάβ, 

8ΐιγ 8Θ8 δΐιρρίιο&ΐύοηδ (Γ&11θγ θίπΙΐΓ&ΒδθΡ Βοή ρβΐίΐ §&ι*§οη θΐ άβ ρΓβπάΐ’θ 

οοη^Θ άβ 8Θ8 &ΓΠΪ8»4. Ακολούθως οΐ μαστόροι τήν καίουν καί με τήν στάχτην 

της άνακατώνουν τον άσβέστην καί κτίζουν τό φρούριον καί κερδίζουν τήν 

μεγάλην των αμοιβήν. Έπιστρέψας ό ΚΙθΠίβηδ είς τό σπίτι του λέγει είς τό 

παιδί του ότι ή μητέρα του θά ελθη τό βράδυ, έπειτα τό πρωί, κατόπιν μεθαύ- 

ριον καί τέλος τού άποκαλύπτει τήν αλήθειαν. Τό παιδί φεύγει αμέσως καί 

πη/αί',ει είς τό φρούριον καί αρχίζει νά φωνάζη τή μάννα του. Μιά φωνή τού 

1. 1^. ένθ’ άν., σσ- 49 κέξ. 

2 . Γ. Ά. Μ έ γ α ς, ένθ’ άν., σσ. 160-162. 

3. Άνάμείξις αίματος μέ άσβέστην έχρησιμοποιεΐτο πολλαχοϋ κατά τέν μεσαίοι να. 

1ν. V & Γ § ^ & 8, ένθ’ άν., σ. 50. 

4. Β. $ ά ΐ η ο & η υ, Βθδ ΓΪΙβδ..., σ· 391. 
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άπαντά: —Δεν ήμπορώ νά μιλήσω, διότι μέ πιέζει 6 τοίχος. 'Η καρδιά τοΰ 

δυστυχισμένου παιδιού ξεσχίζεται, ή γη άνοίγει εμπρός του και τό καταπίνει. 

Εις την δευτέραν παραλλαγήν αντί καύσεως κτίζεται τό θΰμα. Εις δέ τήν 

τρίτην 6 πρωτομάστορας συλλαμβάνει όΐδιοςτήν ιδέαν νά θυσιάση τήν γυναί¬ 

κα του, ή οποία φθάνει εις τήν οικοδομήν, φέρουσα τό φαγητόν επί της κεφα¬ 

λής καί τό παιδί εις τήν αγκάλην. "Οταν 6 δυστυχής σύζυγος τήν βλέπη νά 

έρχεται, παρακαλεΐ τον Θεόν νά τήν έμποδίση νά προχωρήση κατ’ άρχάς μέν 

μέ τήν παρεμβολήν εις τον δρόμον της άγριων ζώων, έπειτα δέ μέ ξέσπασμα 

θυέλλης. 'Όλαι όμως αί παρακλήσεις του άπέβησαν μάταιαί. *Η νέα γυναίκα 

φθάνει καί άρχίζουν νά τήν κτίζουν. Θρηνεί καί παρακαλεΐ1. Κτισμένη έως 

είς τά γόνατα νομίζει ότι πρόκειται περί άστείου, έως εις τό στήθος, τό 

θεωρεί ότι είναι τρέλλα, έως εις τον λαιμόν άντιλαμβάνεται τήν αλήθειαν. 

Καί τό τραγούδι τελειώνει: —· Μήν κλαίς, άγαπημένε μου. Θά υπάρξουν 

πάντοτε καλαί γυναίκες νά σ’ άγκαλιάσουν, καλά παιδιά νά νανουρίζουν τόν 

ίίπνον σου2. 

Αναφέρω πρός τούτοις ότι ό Α. δΐΓ&ιΐδΒ κάμνει λόγον δι’ άλλην ουγγρι¬ 

κήν παραλλαγήν, σχετικήν μέ τό όρος Κοδ&Γο, καθ’ ήν ό μάστορας Κθ8& ένε- 

τείχισε τήν αδελφήν του είς τό τείχος άκροπόλεως, πού ήθελε νά κτίση, διότι 

ο τι έκτίζετο κατά τήν ημέραν έκρημνίζετο κατά τήν νύκτα3. 

Είς τήν ουγγρικήν παραλογήν έξαίρεται γενικώς ή πρός τόν άνδρα άγά- 

πη τής έγγάμου γυναικός έν άντιθέσει πρός τήν σκληρότητα τοΰ άνδρός. Συνή¬ 

θως ή γυναίκα έχει ϊδεΐ κακόν ονειρον, άνησυχεΐ καί σπεύδει μέ άμαξαν νά 

συνάντηση τόν άνδρα της, διότι τόν άγαπφ. Συμφώνως πρός έννέα παραλλα- 

γάς, πού έμελέτησεν ό Ε. ν&Γ§^&8, τό θΰμα έντειχίζεται ζωντανόν, συμφώνως 

πρός τριάκοντα καίεται καί ή στάχτη αναμειγνύεται μέ τήν άμμοκονίαν4. 

’Άξιον σημειώσεως προσέτι είναι ότι ή σκηνή τοΰ ολοκαυτώματος απεικονί¬ 

ζεται είς άνάγλυφον παράστασιν, έμφανίζουσαν τήν κτίσιν του φρουρίου ϋβ- 

1. 01 θρήνοι καί αί παρακλήσεις της άπαντοΰν ομοίως καί είς ρουμανικάς παραλ- 

λαγάς. 
2. ί;. $ ά ΐ. η 8 α η υ, Εβδ ΓΐΙβδ..., σσ. 391-392. Τοΰ αύτοΰ, ΒβΙβάΒ..., σσ. 

58-59. Μεγάλην ομοιότητα μέ τό τέλος τοΰ ουγγρικού τραγουδιού παρουσιάζει μία ελληνική 

παραλλαγή έκ Σίλλης τής Λυκαονίας. Τά τρία παιδιά της ήρωίδας, ό Άντώνης, ό Σάβ¬ 

βας καί ή Ζαφείρα, έρωτοϋν τόν πατέρα των ποΰ έττήγεν ή μάννα τους κ’ εκείνος άπαντά 

διά νά τά παραπλανήση: —Είς τήν θείαν της, έπειτα είς τήν βρύσιν, τήν τρίτην δέ φοράν 

όμολογεΐ 6τι είναι είς τήν καμάραν. 

3. Α. δίΓ&ιΐδδ, Όΐ6 ΒυΙ^&Γβη, \νίβη 1888, σ. 205. 

4. Β&Ι&άβ ρορυΙ&ΪΓβ ιϊ13§Ιπ3γθ ίη ΓΟίηίηβ^Ιβ (1β II. ΟτάΐΏθεου, Βαοα- 

ΓββΙΐ 1960, σ. 60. Ή ύπό τοΰ ΟτΓδηιβδου μετάφρασίς των ουγγρικών δημοτικών τραγου- 

διών εις τήν ρουμανικήν γλώσσαν έτυχεν εύμενεστάτων έν Ρουμανία καί εν Ουγγαρία σχο¬ 

λίων. 
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ν&δ1. Είς τάς ούγγρικάς παραλλαγάς λείπει ό άρχων μέ τήν απειλήν του οποίου 

εις τάς ρουμανικάς παραλλαγάς γίνεται προσπάθεια να μειωθή ή ευθύνη του 

πρωτομάστορα διά την θυσίαν τής έντειχισθείσης γυναΐκός. Εις τάς οΰγγρι- 

κάς την εργασίαν άναλαμβάνουν μόνοι των οί μαστόροι, «γιά χρυσάφι καί 

άσήμΐ»! Προ του κινδύνου νά χάσουν την αμοιβήν αποφασίζουν νά θυσιάσουν 

την πρώτην γυναίκα, πού θά παρουσιασθή επί τόπου* άλλ’ ή παρουσιαζομένη 

δεν είναι ή πρώτη γυναίκα, πού ερχεται μέ τό φαγητόν, άλλ’ ή ιδία ή γυναίκα 

του πρωτομάστορα ή ή γυναίκα του νεωτέρου των μαστόρων. 'Ο Γ. Ά. Μέγας 

παραθέτει τα «μοτίβα» (γράφε τα επεισόδια) των ουγγρικών παραλλαγών 

κατά στατιστικόν τρόπον2, όρθώς δ’ εξ αυτών αναφέρει εκείνα, πού δέν άπαν- 

τούν είς τάς βουλγαρικάς παραλλαγάς, έφ5 όσον ό Η. ν&Γ£γ&8 έ'γραψεν ότι δέν 

υπάρχει μοτίβον (γράφε έπεισόδιον) είς τάς ούγγρικάς παραλλαγάς, πού νά 

μή άπαντα καί είς τάς βουλγαρικάς3. 

Ή Άθιγγανική παραλογή : Δώδεκα άδελφοί μαστόροι, εξ ών ό με¬ 

γαλύτερος ώνομάζετο Μανόλης, έκτιζαν γεφύρι, τού οποίου πάντοτε έκρημνί- 

ζετο ή μία πλευρά, όταν ή άλλη έτελείωνε. Καί τά δώδεκα άδέρφια εΐχε 

τό καθέν την άγάπην του, τήν άρραβωνιαστικιά του. 'Η τού Μανόλη, όνό- 

ματί Λένγκα, έλθούσα νά φέρη τό φαγητόν καί βλέπουσα αύτόν στενοχω¬ 

ρημένου τόν έρωτα διατί δέν τρώγει μαζί της. Ό πρωτομάστορας τής λέγει 

ότι τού έπεσε τό δακτυλίδι του είς τό ποτάμι καί τήν προτρέπει νά κατεβή νά 

τού τό εύρη... 'Η συνέχεια ώς είς τάς έλληνικάς παραλλαγάς4. Είναι σύν τού- 

τοις γνωστόν άθιγγανικόν παραμύθι, έν τώ όποίω ό πρωτομάστορας Μανόλης 

έντειχίζεται ύπό της συζύγου τουδ. 

Γ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟΤΣ ΔΙΑΦΟΡΟΤΣ ΛΑΟΤΣ 

Αιτιολογία: Κατά διαταγήν βασιλέως ή ήγεμόνος πρέπει νά κτισθή 

γέφυρα, κάστρον, φρούριον, πόλις ή μοναστήρι. Εις τίνας έλληνικάς εκ Θράκης 

παραλλαγάς ώς ιδρυτής γέφυρας φέρεται ό Μιχαήλ Μπέης, ήρως ιστορικού 

τραγουδιού. Πρόκειται περί τού έν Ρουμανία εξ Έλληνίδος μητρός ήγεμόνος 

1. Βλ. Ό ί γη ί I γ ί ο δ Ο. Η&άζίδζ, έν ΕΐΗηθ£Γ&Π3, ΒιιοΙ&ρθδί 1960- 

1961, σσ. 2-3. 
2. Γ. Ά. Μέγας, ένθ' άν., σσ. 164-166. 

3. Β. V λ Γ 815, ενθ’ άν., σσ. 59-69. 

4. Α 1. Ο. Ρ & δ ρ α ϊ ϊ 8, ΕΐυοΙθδ 8θΓ Ιβδ ΤδΐΊίη^Ιιϊ&ηέδ ου Βοΐιόηϋβηδ δε 
Ι’βΓυρίΓβ οΙΙοηηυη ρ&Γ—. ΕοηδΙ&ηΙϊηορΙβ 1870, σ. 620. Κατά τόν Ά. Ιΐασπάτην τούτο 
είναι έλληνικής προελεύσεως. 

5. Α 1. Ο. Ρ&δρ&Ιίδ, Ινθ* άν., σσ. 621-623. 
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Μιχαήλ, του έπικληθέντος «Γενναίου»1. Είς αλβανικήν παραλλαγήν διατάσ- 

σει ή Νεράιδα (Τύχη) τρεΐς άδελφούς μαστόρους νά κτίσουν τά τείχη τής 

Σκόδρας (Σκουτάρι), εις τό σερβικόν τραγούδι ό βασιλιάς Βουκασίν καλεΐ 

τον πρωτομάστορα Ράδον νά κτίση μαζί μέ 1300 έργάτας τήν αυτήν πόλιν, 

ενώ έν Ρουμανία ό Νβ§ηι Υβιίόί αναζητεί τον τόπον διά τήν ΐδρυσιν τής 

Μονής Αι*§6§. 

Μαστόροι καί μαθητάδες: *0 αριθμός των μαστόρων παραλλάσσει 

κάποτε άπό παραλλαγής είς παραλλαγήν τόσον έντδς τής αύτής χώρας, οσον 

καί άπό χώρας είς χώραν. Έν Έλλάδι επικρατέστερος είναι ό των 45 μαστό¬ 

ρων καί 60 βοηθών (μαθητάδες, λαουρέντες) ή κατά ποιητικήν υπερβολήν των 

1000 μαστόρων (’Ήπείρος, Πόντος) ή των 40 μαστόρων καί 60 βοηθών 

(Πελοπόννησος) ή 9 ή 12 ή 18 (Καππαδοκία). Τό ολιγομελές τής όμάδος 

τών μαστόρων έχει τήν αρχήν του πιθανώς, κατά τον Γ. Ά. Μέγαν, είς τό θέ¬ 

μα τής συμφωνίας μεταξύ των ν’ άφήσουν τήν εκλογήν του θύματος είς τήν τύ¬ 

χην: 'Όποιου ή γυναίκα έλθη πρώτη μέ τό φαγητόν, αυτήν θά στοιχειώσουν, 

συμβαίνει δε δλοι πλήν ενός νά προδίδουν τήν συμφωνίαν, άνακοινώνοντες τήν 

άπόφασίν των είς τάς συζύγους των. Έξ αύτοΰ προήλθε, λέγει, καί ή παρά- 

στασις τών τριών μαστόρων ώς αδελφών, πού έπεκράτησεν είς τάς κουτσο- 

βλαχικάς, άλβανικάς2 καί σλαβικάς παραλλαγάς3. Έν Ρουμανία έ'χομεν 9 μα- 

στόρους καί μέ τον πρωτομάστορα 10, έν Σερβία τον πρωτομάστορα Κει(1 μέ 

1300 έργάτας, έν Βουλγαρία 2, 3 ή 9 άδελφούς μέ 9 ή 70 καλφάδες ή 200 μα- 

στόρους μέ 300 καλφάδες ή 70 μέ 80 βοηθούς ή 1300 μαστόρους μέ 1000 βοη¬ 

θούς4 κττ. "Ως προς τον ύπό του Κ. Ά. Ρωμαίου5 άπίθανον συσχετισμόν τών 

τριών γυναικών άδελφών τών έλληνικών παραλλαγών, πού ένετειχίσθησαν, 

προς τούς τρεΐς αδελφούς του σέρβικου τραγουδιού έκαμα λόγον ανωτέρω. 

1. Βλ. περί τούτου Δη μ. Β. Οίκονομίδου, Μιχαήλ ό «Γενναίος» καί τά 
δημοτικά περί αύτοΰ άσματα Ελλήνων καί Βουλγάρων, Λαογραφία, τόμ. ΙΔ', 1952, σσ. 

53-70. Του αύτοΰ, Τό ιστορικόν φσμα Μιχαήλ του «Γενναίου» (Άπάντησις είς Κ. 

Ρωμαϊον), Λαογραφία, τόμ. ΙΕ', 1953-1954, σσ. 371-373. 

2. Ό αριθμός τών 3 μαστόρων είναι όλιγώτερον συνήθης είς αύτάς. 

3. Γ. Ά. Μ έ γ α ς, ένθ’ αν., σσ. 88-89. Καί είς παραδόσεις Ιχομεν μικρόν αρι¬ 

θμόν μαστόρων. Οΰτω π.χ. οί κτίσαντες τήν «Κρεμαστήν» γέφυραν της Λέσβου ήσαν 2 

άδέρφια. Είς άλλην έξ ’Λνδρίτσαίνης της Όλυμπίας «οί μαστόροι, πού χτίσανε τό μεγάλο 

γεφύρι πού ’ναι στο Φανάρι ήσαν δλοι σταυραδέρφια κ’ είχανε μαζί τους καί μια σταυραδερ- 

φή». Ν, Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', σ. 269, άρ. 482, τόμ. Β', σ. 1113. 

4. Ό μεγάλος αριθμός μαστόρων έν σχέσει μέ τον άριθμόν τών καλφάδων, πουργών, 
βοηθών, δεικνύει πιθανώς τήν σημασίαν πού άπεδόθη είς τό έργον. Ο. V γ « 1) ί β, ένΟ’ 

άν., σ. 79. 

5. Κ. Ά. Ρωμαίος, ένθ’άν., σ. 310. 
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* Ονόματα προσώπων. Εις τάς έλληνικάς παραλλαγάς εχομ,εν διάφορα 

κατά περιοχάς ονόματα του ήρωος πρωτομάστορα, ήτοι Άμ,όλος, Γιαννάκης, 

Γιάννης, Γιώργης, Δήμος, Κάλεσος, Κωσταντής, Μανόλης, Παύλος καί Τά¬ 

σος, τής δ’ έντειχισθείσης ήρωίδος Αρετή, Βδοκιά, Γρούργαινα, Καλουδιά, 

Έλένη-Λενιώ, Μάλτα, Μαρουδ(κ)ιά, Μαρουλλού, Μαρουλλιώ, Μαροΰ, Μά- 

ρω, Ρήνη, Σεβαστή, Στεριανή1 2. Έν Αλβανία έ'χομεν τά 81ί3ηά, Αΐϊ καί Αηΐ- 

δΐίει, ονόματα τριών αδελφών μαστόρων. Έν Βουλγαρία το όνομα του πρωτο¬ 

μάστορα έχει κυρίως τούς τύπους Μαηο, Μ&ηοίΐ, Μειηοΐβ, ΜίΙθ&Ιει, Μϋΐίβ, 

Ρανίθ, 8ΐο]αη, έν Σερβίφ ώς επί τό πλεΐστον τό Κ&ά (Ράδος). "Αλλα ονό¬ 

ματα εις τάς γιουγκοσλαβικάς παραλλαγάς εΐναι τά Βουκασίν, Ούγκλιέσα, 

Γκόϊκο, Στόϊα καί Στοϊάν. Έν Ρουμανία Μ&ηβει, Μ&ηβα-Μειηοΐβ, κατ’ εξοχήν 

Μ&ηοΐθ, Μΐοΐοίιΐδ, Ρβΐ,Γβ, δίιηίηΐο καί έν Ουγγαρία Κίβπιβηδ. Το όνομα τής 

έντειχισθείσης ήρωίδος εις τούς Αλβανούς εΐναι Ευχαρις, είς τούς Βουλγά¬ 

ρους ΤιιΙο !*]<:&, Στρούνα, είς τούς Ρουμάνους Αη&, Ο&ρίβεί, Υϊίειΐβ, είς τούς 

>Αθιγγάνους Αένγκα, τού δέ μικρού παιδιού τής ήρωίδος είς τούς Κουτσο- 

βλάχους Κωνσταντής, είς τούς Σέρβους «Ιονα, είς δέ τούς Ρουμάνους ΙθΓ£ΐι- 

1θ/, Ιναηβΐ, Ινειπΐοα καί ν&ηοβ&. 
"Ηδη νομίζω ότι πρέπει νά λάβωμεν ιδιαιτέρως ύπ’ οψιν οτι το όνομα τού 

πρωτομάστορα Μανόλης, πού έπικρατεΐ είς βουλγαρικάς καί ρουμανικάς πα¬ 

ραλλαγάς8, διασώζεται είς έλληνικήν επιγραφήν, ύπάρχουσαν επί μιας των βά¬ 

σεων τής έν Άγραΐδι Εύρυτανίας γέφυρας, ονομαζόμενης έξ αύτοΰ «Το γε- 

φύρι τού Μανόλη»3 * *. 

Το όνομα Μαηοΐθ είς τά ώς άνω ξένα παράλληλα άνήκει είς τό έλληνικόν 

όνοματολόγιον, κατά δέ τύν Ρουμάνον έρευνητήν Ρ. Ο&τ&γϊι&π τούτο παρου- 

1. Διά τό όνομα τοϋτο βλ. 8. Β α ιι ά - Βονγ, Εβ. οΒ&ηδοη..., σ. 170. 
2. 'Ο Γ. Ά. Μέγας (ένθ’ άν., σ. 148, σημ. 2) γράφει: «Αξιοσημείωτος ή 

παρατήρησίς ότι είς τά σερβοκροατικά άσματα ό πρωτομάστορας Η. διά Ο άποκαλεΐται ηβί- 

ΐΏδίΓΐι ή ηοΐ ΓΠίΐΓβ. Αλλά τό ουσιαστικόν αύτό μέ την μορφήν Γη&ϊτπ&Γθ άνευρίσκομεν είς 

τά άρωμουνικά καί βουλγαρικά άσματα. Έτσι, όπως τό όνομα Μανόλης φαίνεται νά 

συνδέη τά ελληνικά άσματα μέ τά ρουμανικά [καί βουλγαρικά], τό όνομα ιπ&ίΓη&τθ φαίνε¬ 

ται μέ την σειράν του νά συνδέη τά άρωμουνικά καί βουλγαρικά τραγούδια μέ τά σερβο¬ 

κροατικά». Είς ταϋτα παρατηρητέα τά έξης: Ή φράσίς ηταΐ ηιαΓβ είναι ρουμανική, πρό¬ 

κειται δέ περί επιθέτου συγκριτικού βαθμού" νηαΐ Υπατε σημαίνει ό πλέον μεγάλος, ό με¬ 

γαλύτερος, άρα ό πρώτος των μαστόρων, ό πρωτομάστορας* αί φράσεις ΠβΐπΊδα’β καί ηοϊ 

πιείΓθ άποδίδουν τό τη&ϊ πίδίΡβ. Έχομεν λοιπόν ούσιαστικοποίησίν συγκριτικού έπιθέτου 

καί έπίδρασιν των κουτσοβλαχικών καί ρουμανικών παραλλαγών τοΰ τραγουδιού είς τά 

σερβοκροατικά καί βουλγαρικά παράλληλα. 

3. Ή επιγραφή έχει ούτως: Έκτίσθη τό 1669. Οι κτίτορες. Αημήτριος και Μανό¬ 

λης, Ά. Ί α τ ρ I δ η ς, όνθ’ άν., σ. 30 Ε. § & ί η β α η ΐι, Εβδ ΓΐΙβΒ..., σ. 367. Γ, Ά. 

Μ έ γ α ς, όνθ’ άν., σ. 31. Βλ. καί τήν εικόνα της γεφύρας αυτόθι, πίναξ Α\ 
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σκάζει φωνητικήν καθαρώς ελληνικήν, είσαχθέν κατ’ ευθείαν εις την Ρουμα¬ 

νίαν. Κοάτοι πρέπει, λέγει, νά ε’ίμεθα έπιφυλακτικοί διά την συναγωγήν πορί¬ 

σματος έξ ενός ονόματος διά την προέλευσιν ενός τραγουδιού, άλλ’ όμως ή πα¬ 

ρουσία του ονόματος Μειηοΐθ εις τάς ρουμανικάς παραλλαγάς άρκεΐ νά μάς 

πείση ότι αύται έχουν έλληνικήν την προέλευσιν. Δέν αποκλείεται, προσθέτει, 

αί ρουμανικαί παραλλαγαί του τραγουδιού «του Μαστρομανόλη», θεωρούμε- 

ναι υπό αισθητικήν έποψιν, νά είναι άναδημίουργήματα1. Και ό Ιταλός λαο- 

γοάφος Ο. ΟοοοΙίΐίίΓδι έγραψεν, έκτος των άλλων, ότι ή έπιβίωσις του ελληνι¬ 

κού ονόματος Μανόλης εις την έκτος τής Ελλάδος βαλκανικήν ζώνην μάς πεί¬ 

θει νά δεχθώμεν ότι ό Ν. Γ. Πολίτης εύρίσκετο επί τής ορθής όδοΰ2. ’Λλλ’ ί¬ 

δωμεν τί λέγει σχετικώς ό επιφανής Έλλην λαογράφος: «Ό Μανώλης, ό άνα- 

φερόμενος ώς πρωτομάστορας έν τή ρωμουνική παραδόσει..., ήτο 'Έλλην τό 

γένος, ζήσας κατά τον 17ον αιώνα, ώς τούτο τρανώς μαρτυρεί ελληνική επι¬ 

γραφή, σωζομένη έπί τίνος τών κτίσμάτων, εις ό έπίσης άναφέρεται όμοία 

παράδοσις»3. Τό όνομα Μανόλης, προσθέτομεν ημείς, άπαντφ έκτος τής Μο¬ 

νής Αγ§θ§ καί εις έτέραν έν Ρουμανία Μονήν, την του ΗΰΓβζ. Προσωπογρα¬ 

φία του Μειηοΐβ είκονίζεταί εις τοίχον τής έν λόγω Μονής, τήν όποιαν Μονήν 

ό πρωτομάστορας ούτος άνεκαίνισε κατ’ έντολήν του φιλέλληνος καί έξ Ελλή¬ 

νων μητρόθεν καταγομένου ήγεμόνος τής Βλαχίας Κωνσταντίνου Μπραγκο- 

βεάνου (1688-1714 )4. Κατά τον I. Τ&1θ$ ή παράδοσις «του Μαστρομανόλη» 

συνήφθη μέ τήν Μονήν Αγ£6§, εις τήν οποίαν άναφέρεται τό ομώνυμον τρα¬ 

γούδι, κατά τάς άρχάς του 18ου αίώνος5 6. Καί κατά τον Ον. Ρ&ρ&(Βιηειβ ή έκ 

Μουντενίας παραλλαγή του τραγουδιού, ή συνδεομένη μέ τήν Μονήν Αγ§θ§ 

1. Ρ. 0 ά γ 3 ιτι 3. η, ϋοηεϊάβΓβ^ϋ ΟΓΪΙίοβ 3δυρΓ3 βθΠβδθΐ §ι ΓάδρυηοΙίΓΠ 1)&- 

Ιαάθΐ ΜθβΙβΓυΙαϊ ΜαποΙθ ίη ΒβΙΙί&ηΐ, Βιιΐθΐϊηυΐ ίηδίίΐυΐιιΐυί <1ο Γί1ο1θ£Ϊβ Γοιηϊηά «Α- 

ΙβΟδ&ηάΓλΙ ΡΙΐϊΗρρΜθ», I, Ϊ3£Ϊ 1934, σσ. 95 κέξ. Μετά τοϋ έρευνητοΰ τούτου έσχετίσθην 

έν Βουκουρεστίω, ότε διετέλουν καθηγητής του Γυμνασίου της αυτόθι ελληνικής Κοινότητος 

(1939). Αί συναντήσεις μας έστρέφοντο γύρω άπό τάς έλληνο-ρουμανικάς πολιτίστικάς 

σχέσεις, ιδία δέ μέ παράλληλα λαογραφικά θέματα. Είς τάς συζητήσεις μας αύτάς συμμε¬ 

τείχε καί ό λαογράφος έπιμελητής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου ΟυπίΐίΓυ ναδϊΐίυ* 

ό όποιος έδίδασκε ρουμανικήν φιλολογίαν είς τό ήμέτερον Γυμνάσιον. 

2. Ο. ΟοοοΗΪ3Γ3, ένθ’ άν., σσ. 51 κέξ. 

3. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις τόμ. Β', σ. 775. Του αυτοί», Τό άσμα 
του γεφυριοϋ τής "Αρτας, Λαογραφία, τόμ. Δ', 1912/1913, σ. 313, σημ. 2. 

4. ΑΙ. Πάρβά3ΐα, Μδη38ΐίΓθ3 ΗιΐΓβζα, ηοΐβ ίδίοποο, έν Βυΐβίΐπυΐ Οοηιϊ- 

δϊιιηη Ιδίοήοβ, Αρπίίβ-Ιυηώ, ΒιιοιΐΓ6$Ιϊ 1908, σσ. 54-56. 

5. I. Τ 3 1 ο §, Βδΐΐδβίίβη ΐη Κυηιϋηώη, ενθ’ άν., σ. 202. 

6. Ον. Ρ 3 ρ 3 ά ί ΐη 3, ένθ’ άν., σ. 76. Ό ιδρυτής τής λαμπράς βασιλικής του 

μοναστηριού τού Λγ£6$ Νβ3£06 Β3δ3Γαθ ύπήρξεν ήγεμών μέ ευρωπαϊκήν ακτινοβολίαν, 
διατηρών σχέσεις μετά τών δογών τής Ένετίας καί συγγραφεύς του περιφήμου έργου: 

«Διδασκαλίαι πρός τόν υιόν Θεοδόσιον». Ο. V Γ 3 ί> ϊ 6, {ίνθ’ άν., σ. 76. 
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καί τον Μαστρομανόλην, έδημιουργήθη πολύ βραδύτερον μετά τήν οίκοδό- 

μησιν του αρχιτεκτονικού τούτου μνημείου. Αλλά καί ό ΑΙ. ΟΐΙοβθδοα1 εγραψε 

παλαιότερον δτι ή παραλογή «του Μαστρομανόλη», ώς ταύτην έγνώρισεν 

άπο τήν Συλλογήν των ρουμανικών δημοτικών τραγουδιών του ν&δΐΐβ ΑΙβΟδΟΐΙ- 

άπ2 3, έκομίσθη εις τήν Ρουμανίαν κατά τά τέλη του 17ου αί. άπο κάποιον ανώ¬ 

νυμον Σέρβον γκουσλάρ2. 

Τδ δνομα Μβηοΐΐ, Μειηοΐθ, άπαντα καί εν Βουλγαρία. Ό Γ. ’Α. Μέγας 

γράφει: «"Οτι ό αύτδς πρωτομάστορας είργάσθη καί έν Βουλγαρίφ δεν είναι 

πιθανόν καί μένει νά έξηγηθή πώς τδ δνομα Μαηοΐβ, Μειηοΐΐ παρουσιάζεται 
καί έν Βουλγαρία»4. Νομίζω δτι καί αν ακόμη πρωτομάστορας Μανόλης δεν 

είργάσθη έν Βουλγαρία, βπερ δεν άπεδείχθη μέχρι τοΰδε, καθ’ δσον γνωρίζω, 

ίστορικώς, δμως δεν αποκλείεται εις τάς βουλγαρικάς παραλλαγάς του τρα¬ 

γουδιού, πού άναφέρεταί τδ όνομα τούτο, νά εχωμεν ώς προς αυτό, εκτός των 

άλλων, έπίδρασιν άντιστοίχων ελληνικών καί ρουμανικών παραλλαγών. Ε¬ 

κείνοι δέ πού μετέφερον από τόπου εις τόπον τά τραγούδια, ήτοι οί δίγλωσσοι 

ή καί τρίγλωσσοι όργανοπαΐκται, κατ’ έξοχήν αθίγγανοι (γύφτοι) ή Σέρβοι 

γουσλάρ, οί παίζοντες δηλαδή τδ μουσικόν οργανον γούσλα5, ή οί έκ τής Πίν¬ 

δου καί τών Τζουμέρκων προερχόμενοι Έλληνες κτίσται, πού επί μήνας κατ’ 

έτος περιήρχοντο τά κέντρα τής βαλκανικής, κτίζοντες γέφυρας, κάστρα καί 

μοναστήρια, δεν θά ήτο εις αυτούς αδύνατον ή έ'στω δύσκολαν ν’ αναφέρουν 

εις τά λόγια τού τραγουδιού όνομα τής προτιμήσεώς των, ώς ήτο τδ Μανόλης. 

'Ως προς τό δνομα Παϋλος βουλγαρικών τινων παραλλαγών παρατηρούμε» 

1. Περί τούτου βλ. Δ η μ. Β. Ο I κ ο ν ο μ ί δ ο υ, Περί τών έκ Σιατίστης Ιατρο¬ 

φιλοσόφων Δημητρίου καί Κωνσταντίνου Λουκά ή Καρακάσση καί τοϋ Αλεξάνδρου 0- 

<1 οΐϊβδου, Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου, ’Αθήναι 1953, σσ. 216-223. 

2. Βλ. περί τούτου Δη μ. Β. ΟΙκονομίδου, Περί τών πρωτεργατών της 

ρουμανικής λογοτεχνίας. Αί σχέσεις των μέ τούς "Ελληνας καί τά ελληνικά γράμματα, Άρ- 

χεΐον του θρακικοΰ λαογραφίκοϋ καί γλωσσικού θησαυρού, τόμ. 21, ’Αθήναι 1956, σσ. 

91-106. 

3. Α 1. Οάο&βδοιι, 8ογϊθπ ΙΐίβΓΒίΓΘ ίδίοποβ, τόμ. II, ΒυοαΡβ^ίί 1887, σσ. 

499-516. 

4. Γ. ’Α. Μέγας, £νθ’ άν., σ. 92. 

5 . Άντ. Θ. Σ π η λ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ, Ή δημώδης ποίησις τών βαλκανικών 

λαών καί ή συγγένεια αυτής πρδς τήν ελληνικήν, έν περίοδ. «Διάλεξις», £τ. Α', φύλλ. 5-6, 

’Αθήναι 1928, σ. 124. Δη μ. Β. ΟΙκονομίδου, Τό κίνημα τών κλεφτών καί τά 

κλέφτικα τραγούδια εις τήν νοτιοανατολικήν Ευρώπην, έν Άθήναις 1974, σ. 14 τού άνατύ- 

που, έκ τοϋ τόμου «Επίσημοι λόγοι» τού Πανεπιστημίου Αθηνών τού έτους 1972-1973. 

Βλ. καί τήν παλαιοτέραν έπί τοϋ θέματος έργασίαν του Γ Γ. 8. Κ Γ & υ 8 5, 81&νΐδθί)β 

νοΙΙίδίοΓδοΙιυη^βη: Αόίιαηόΐυη^βη ϋϊ)βΓ 0Ι«ιι1)Θη, ΟθΛνοϊιηΙιοϊΐΓβοΜβ, δΗΙβη, Βγ«- 

υοΐιβ υηά άϊβ ΟυδΙ&ΓθηΙίβάθΓ Βαάδίανβη. νοΓννΐθ^θηά &ιιί Οπιηά βϊ^οηβι· ΕΓίιβΙιαη^βη 

νοη —. Γθϊρζϊ^, Υ0Γ1&2 νοη \νΐ1Ηβ1ιη Ηβΐιηδ, 1908. 
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ότι τούτο άπαντά μόνον είς έλληνικάς έκ Θράκης παραλλαγάς, έξ ών προφα¬ 

νώς είσήλθεν είς τάς βουλγαρικάς1, ώς συμβαίνει καί μέ τό όνομα Β6οχια. 

'Ως προς τό όνομα Γιαννάκης ή Γιάννης ό Στίλπων Π. Κυρίακίδης εΐ- 

κασεν έξ αύτου ότι τό τραγούδι δύναται νά καταταχθή είς τ’ άκριτικά2, διότι 

ουτω λέγεται είς τάς καππαδοκικάς παραλλαγάς του ό πρωτομάστορας καί 

μόνος αυτός είναι ικανός νά κινήση μέγαν λίθον. Παρατηρεί δέ ότι τά τεκμήρια 

ταΰτα τής υπαγωγής είς τόν άκριτικόν κύκλον του περί τής γεφύρας τής ’Άρ- 

της τραγουδιού ενδέχεται νά παρενεβλήθησαν έξωθεν έκ συμφυρμού προς άλλα 

τραγούδια, ώς συνηθέστερον συμβαίνει είς τήν δημώδη ποίησιν. «Καί όρθώς 

μέν, λέγει ό Ν. Γ. Πολίτης, μετά πολλής επιφυλακτικότατος έκφέρει την γνώ¬ 

μην ταύτην [ό Στίλπ. Π. Κυριακίδης], διότι έκ των γνωστών αύτω παραλλα¬ 

γών τού άσματος δέν πιστούται ασφαλώς ή συνάφεια αύτου προς τ’ άκριτικά, 

άλλ’ όμως καί έξ άλλων παραλλαγών ή ανεκδότων ή περιλαμβανομένων είς 

δυσπρόσιτους δημοσιεύσεις συνάγονται καί πρόσθετα τεκμήρια ένισχύοντα την 

γνώμην αυτού»3. Έδώ όφείλομεν νά προσθέσωμεν ότι είς παραλλαγάς έξ Εύ¬ 

βοιας καί είς κουτσοβλαχικάς άπαντα τό όνομα Κωσταντής, τά δ’ έπικρατοΰντα 

διά τήν ήρωίδα ονόματα εΐναι Αρετή έν Εύβοίηι, Βδοκιά (Ευδοκία) έν Θρά¬ 

κη καί έν Κύπριρ Μαρουδ(κ)ιά ή Μαρουλλού. Άλλ’, όπως ειδομεν, ό Ν. Γ. 

Πολίτης δέν ήτο άπολύτως βέβαιος διά τήν κατάταξιν τού τραγουδιού είς τάς 

παραλογάς (μπαλλάντες) κατά τό 1913. Κατά τό επόμενον όμως ε-τος, έκδώ- 

σας τάς «Έκλογάς» του άπό τά δημοτικά μας τραγούδια (σσ. 130-131, άριθ. 

89) τό κατέταξεν ορθώς είς τάς παραλογάς. 

Είδος τον» χτίσματος. Έν Έλλάδι έχομεν τά γεφύρια τής "Αρτας, τού 

Σπερχειού (Ελλάδας), "Αντανας (Αδάνων), Άντιμάχειας (τής Κώ), "Ιρι, 

Λάρσας, Παυλόκιοϊ Θράκης, Πυξίτη Πόντου, Χανιών Κρήτης, τής Τρίχας, 

τού Γιώργη, τού Πασιά κ.ά. Έν Αλβανία τό γεφύρι Οϋ)Γ& καί τό κάστρον 

τής Σκόδρας. Είς Βουλγαρικάς παραλλαγάς τό γεφύρι Κεκϋη είς τόν Στρυ- 

μόνα, γεφύρι επί τού ποταμού Μ&πίζα ("Εβρου), τήν άκρόπολιν δπιϊΐΘη είς 

τόν Στρυμόνα καί τό κάστρον τής Θεσσαλονίκης. Έν Σερβία εχομεν τό κά¬ 

στρον τής Σκόδρας, έν δέ τή Βλσχίςι τήν Μονήν Αγ£€$, έν Τρανσυλβανία τό 

φρούριον Β&τοειη καί έν Ουγγαρία τό Γ)βν&8. 

"Οπως βλέπομεν, είς τά προς βορράν τής Ελλάδος παράλληλα τό οικο¬ 

δόμημα εΐναι, ώς έπί τό πλεΐστον, φρούριον, κάστρον, πόλις, μοναστήρι, σπα- 

ί . 'Ως λέγει ό Γ* Α. Μ έ γ α ς, Ινθ' άν., σ. 90. 

2. Έφημ, «Φωνή της Κύπρου», Λευκωσία, άριθ. 1073, 30 Απριλίου 1913. 

3, Βλ, Ν. Γ. Πολίτην, έν Λαογραφία, τόμ. Δ', σ. 315. ΙΙοΐα όμως είναι τά 
πρόσθετα τεκμήρια δέν γνωρίζομεν, διότι ό Ν. Γ. Πολίτης δέν ήσχολήθη μεταγενεστέρους 
είδικώς μέ τό τραγούδι. 
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νιώτερον δέ γεφύρι, έν άντιθέσει προς τάς έν Έλλάδι παραλλαγάς, πού ανα¬ 

φέρουν πάντοτε γεφύρι, ή οικοδομή του οποίου μέ τάς δυσκολίας τής θεμελιώ- 

σεώς του εΐναι πρόσφορος εις τό νά κινήση την φαντασίαν του λαού καί στή¬ 

ριξή την δοξασίαν του βτι ύπερφυσική δύναμις έναντιώνεται εις τό έργον των 

μαστόρων καί ότι κατ’ ακολουθίαν χρειάζεται άνθρωποθυσία προς στερέωσιν 
> ^ 1 

αυτου1, 

Ή εξαγγελία της θυσίας. Εις ποντιακάς παραλλαγάς ή εξαγγελία 

δεν γίνεται μέ τό πουλί, αλλά μέ απόκοσμου φωνήν προς τον πρωτομάστορα, 

καί δέν ζητείται από αυτόν ώς θύμα ή γυναίκα του, άλλ’ άφήνεται ό ίδιος νά 

έκλέξη ένα από τούς ΐδικούς του. Εις καππαδοκικάς ούτος εΐναι πρόθυμος ν’ 

αύτοθυσιασθή, διά νά σωθή ή γυναίκα του, άλλ’ οί άλλοι εννέα μαστόροι τον 

μεταπείθουν. Εις κυπριακάς ή εξαγγελία προέρχεται, ώς επί τό πλεϊστον, έξ 

ουρανού καί άπό άρχαγγέλου στόμα, σπανιωτέρα δ’ εΐναι ή φωνή στοιχειού ή 

δράκου2 καί τό άπαντώμενον θύμα δέν εΐναι ρητώς ή σύζυγος τού πρωτομά¬ 

στορα, άλλα κάποιος άπό τό γένος του. Εις παραλλαγάς εκ Κρήτης ή πρόσκλη- 

σις τής ήρωίδος δέν γίνεται μέ τό πουλί ή τό παιδί, άλλ’ ό ίδιος ό πρωτομάστο¬ 

ρας έρχεται θλιμμένος εις τό σπίτι του καί πληροφορεί τήν ήρωίδα διά τήν απώ¬ 

λειαν τού δακτυλιδιού του. Τέλος εις θρφκικάς παραλλαγάς τό πουλί τραγουδεΐ 

καί λέγει νά έντειχισθή όποια γυναίκα θά ελθη πρώτη νά φέρη τό φαγητόν. 

Εις τινας άπό τό πουλί ή άπό όνειρον λέγεται νά θυσίασθή υή πιο νέα». Τά 

αυτά περίπου απαντούν καί εις μερικάς βουλγαρικάς καί ρουμανικάς παραλ¬ 

λαγάς3. 

Ή συμφωνία των μαστόρων διό τό θύμα. 'Η μεθ’όρκου συμφωνία 

των μαστόρων νά θυσίασθή ή γυναίκα, πού θά έλθη πρώτη νά φέρη τό φαγητόν, 

άπαντα περιωρισμένως έν Έλλάδι. Επιορκίαν των δύο μεγαλύτερων άδελφώύ 

έχομεν εις μίαν έκ Στενιμάχου παραλλαγήν κατά βουλγαρικήν έπίδρασιν. 

Εις τήν Καππαδοκίαν καί έν μέρει εις τήν Δωδεκάνησον ό καθορισμός τού θύ¬ 

ματος, πού άφήνεται εις τον κλήρον, δέν προέρχεται έ'ξωθεν, άλλ’ έκ τής συνει- 

δήσεως τής άνάγκης, πού έχουν λόγο) επαγγέλματος οί μαστόροι. Έκ τούτου 

1. Τήν μείζονα σημασίαν, πού έχει τό γεφύρι εις τό έλληνικόν τραγούδι παρά ένα 

μοναστήρι ή άλλο κτίσμα, ύπεγράμμισεν ό 8. Βεαιά-Βονγ καί είς τήν άναφερθείσαν πρός τόν 

Β. Υ3.Γ£γ&5 επιστολήν του. Βλ. καί Γ. ’Α. Μ έ γ α ν, ένθ’ άν., σ. 93- 

2. Αί παραλλαγαί αύταί, πού περιέχουν τήν φωνήν στοιχείου ή δράκου, ζητοϋντος 

θΰμα, εκφράζουν τήν πίστιν είς τόν εξιλασμόν τοΰ ποταμίου δαίμονας ή έν γένει του τοπικού 

πνεύματος. 

3. Ο. V γ α 1) ϊ β, ένθ’ άν., σ. 86. 

19-4-1983 
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6 5. Β&ιΐιΐ-Βονγ1 έσχημάτισε τήν γνώμην διά τήν έν Καππαδοκία υπαρξιν 

τής άρχικής μορφής του τραγουδιού. Εις τάς καππαδοκικάς παραλλαγάς καί 

εις τάς βουλγαρικάς, σερβικάς, ρουμανικάς καί ούγγρικάς ή εύθύνη διά τον έν- 

τειχισμον τής αθώας γυναικος πίπτει επί των μαστόρων, ή δ* εύθύνη τού πρω¬ 

τομάστορα εΐναι μεγαλύτερα, όταν έξ ιδίας άποφάσεως έντειχίζη τήν σύζυγον. 

Τό στοιχείου τής έπιορκίας των δύο μεγαλυτέρων άδελφών έπιδιώκει νά 

μείωση τήν ευθύνην του θυσιάσαντος τήν σύζυγον, άλλα τούτο αποτελεί μετα- 

γενεστέραν επεξεργασίαν του έπεισοδίου εις 6 τι άφορφ εις τήν θέσιν τού τρα¬ 

γικού ήρωος2. 

Ή «ρόσκλησις του θύματος. *Η πρόσκλησις τής ήρωίδος εις έλλη- 

νικάς παραλλαγάς γίνεται με παιδί ή κάλφα ή μέτό πουλί ή άορίστως. Εις άλ- 

λας ο ίδιος ό πρωτομάστορας πηγαίνει εις τό σπίτι, τής φανερώνει τον σκο¬ 

πόν του καί τήν καλεί. Ενδιαφέροντα είναι τα ερωτήματα τής γυναικος προς 

τό παιδί, αί απαντήσεις τού παιδιού, ή υποψία της περί τοϋ σκοπού της προσ- 

κλήσεως καί ό διάλογος αυτής μέ τον πρωτομάστορα. Πρόθυμον εις αυτοθυ¬ 

σίαν παρουσιάζουν τήν ήρωίδα έλάχισται έλληνικαί καί μερικαί σερβοκροατι- 

καί παραλλαγαί. Εις πολλάς ούγγρικάς παραλλαγάς ό πρωτομάστορας λαμ¬ 

βάνει τήν άπόφασιν, τήν οποίαν ανακοινώνει ό ίδιος εις τήν γυναίκα του3, έν 

συνεχείς δ’ αΰτη αποχαιρέτα τό παιδί της καί τις φίλες της καί έντειχίζεται 

ζωντανή. Τά εις τάς ρουμανικάς παραλλαγάς άναφερόμενα έμπόδια κατά τήν 

μετάβασίν τής ήρωίδος εις τήν οικοδομήν, τά όποια πραγματοποιούνται μέ τάς 

παρακλήσεις τού συζύγου πρός τον Θεόν, απαντούν καί εις ούγγρικάς παραλ¬ 

λαγάς4. 

Τό δακτυλίδι. 'Η ήρωίς είς τάς έλληνικάς παραλλαγάς έρωτα τον άνδρα 

της νά μάθη τήν αιτίαν τής λύπης του. Οί άλλοι μαστόροι δίδουν άπατηλήν 

άπάντησιν, ικανήν νά τήν συγκινήση: 

τό δαχτνλίδι τό ’πεσε στη μεσιανή καμάρα. 

' 1. 8. Βαυά-Βονχ, Βει οΐιβηβοη..., σσ. 173 κέξ. 

2. Γ. ’Α. Μ έ γ α ς, όνθ’άν., σ. 102. 

3. Είς άλβανικάς, σερβοκροατικάς καί ρουμανικάς παραλλαγάς ΘΟμα δέν εΐναι πάν¬ 

τοτε ή σύζυγος, άλλ’ ή μπορεί νά εΐναι καί ή μικροτέρα αδελφή του πρωτομάστορα. 

4. Είς τάς παραλλαγάς αύτάς ό πρωτομάστορας παρακαλεΐ τον Θεόν νά ρίψη βρο¬ 

χήν ή μέ άλλα έμπόδια νά κλείση τόν δρόμον είς τήν γυναίκα πού πλησιάζει. Ένω δ’ είς 
τάς ούγγρικάς καί κατά τό πλεΐστον είς τάς βουλγαρικάς ή είκών αύτή χρησιμεύει άπλώς 
είς παράστασιν της ψυχικής καταστάσεως, είς τάς ρουμανικάς καί μερικάς βουλγαρικάς 
αϋτη μεταβάλλεται είς φανταστικήν σκηνήν μέ δράκους καί σκορπιούς, όπου ή νεαρά γυ¬ 

ναίκα συχνά ρίπτει τό φαγητόν καί έπιστρέφεί είς τό σπίτι της. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 8 
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Εις ξένα παράλληλα ό ίδιος δίδει την άπάντησιν. Το έπεισόδιον του δακτυ¬ 

λιδιού άπαντα, ώς είδομεν, καί εις άλβανικά, βουλγαρικά καί σερβοκροατικά 

παράλληλα. Εις τα τελευταία όμως άντί δακτυλιδιού, του ιερού τούτου έν Έλ- 

λάδι συμβόλου του γαμήλιου δεσμού, εχομεν την απώλειαν ενός κοσμήματος, 

του χρυσού μήλου τού πρωτομάστορα. 

'Η έντείχισις. Εις τάς έλληνικάς παραλλαγάς εχομεν διάλογον της -γυ- 

ναικός με τον πρωτομάστορα. Λίαν συγκινητική είναι ή μή είσακουσθείσα 

παράκλησίς της να την άνασύρη έκ τού βάθους των θεμελίων. Τό σπίτι, τού 

λέγει, τό άφήκα ανοικτό, τό ψωμί στο φούρνο, τό παιδί μας στην κούνια. Αί 

απαντήσεις τού άνδρός είναι άπογοητευτικαί. 'Η έντείχισις εις τάς ξένας πα¬ 

ραλλαγάς εμφανίζει άφύσικον εύπιστίαν καί αφέλειαν τής ήρωίδος. 'Ο δε διά¬ 

λογός της με τούς μαστόρους καί τον πρωτομάστορα στρέφεται κυρίως περί 

τό μικρόν παιδί των, πού χάνει την μητέρα του. "Οπως είναι άφύσικον οτι την 

έβαλαν εις τά θεμέλια ή εις τόν τοίχον νά καθίση διά νά την κτίσουν, ούτως 

έξεζητημένον είναι καί τό έπεισόδιον τού θηλασμού τού βρέφους από τήν έν- 

τειχισθείσαν μητέρα, άγρια δ’ ή καΰσις της ήρωίδος εις τάς ούγγρικάς παραλ¬ 

λαγάς. 'Ο διάλογος δμως τού άπορφανισθέντος παιδιού, πού γυρεύει τήν χα- 

θείσαν μητέρα του, είναι φυσικός καί συγκινητικός, ώς καί τό τέλος τού παι¬ 

διού, πού χάνεται εις τήν άβυσσον εμπρός εις τό τείχος, 6που έκάη ή έτάφη 

ζωντανή εκείνη. Τό δε έπεισόδιον τής πηγής, έξ ής ρέει γάλα, είναι κοινόν 

εις τούς Σέρβους, Βουλγάρους, Ρουμάνους καί Ούγγρους. 

Ό θρήνος καί ή κατάρα, Άπό τά πλέον ενδιαφέροντα έπεισόδια τής 

παραλογής είναι καί ό θρήνος καί ή κατάρα τής ήρωίδος είς τάς έλληνικάς 

παραλλαγάς. Τόν θρήνον διά τήν κακήν μοίραν των τριών αδελφών ακολουθεί 

ή μέ τήν τόσον έπιτυχή παρομοίωσιν κατάρα προς τό γεφύρι καί τούς διαβά- 

τας του, πού μετατρέπεται άμέσως υπό τού θύματος είς ευχήν, χάριν τού ξενι¬ 

τεμένου αδελφού της, ό όποιος πιθανώς νά διαβή τό γεφύρι έπιστρέφων είς τήν 

πατρίδα, διότι ό άδελφός είς τήν Ελλάδα άπ’ άρχαιοτάτων χρόνων είναι πλη- 

σιέστερος καί προτιμάται άπό τόν σύζυγον, άκόμη καί άπό τόν υιόν, όταν 

κινδυνεύη1. 

Δ' Α1 ΚΤΡΙΩΤΕΡΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΣΤΓΚΡΙΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ 

ΞΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

'Η περί τήν παραλογήν ένασχόλησις ξένων λαογράφων έρευνητών έντάσ 
σεται είς τό γενικώτερον διά τήν δημώδη ποίησιν των λαών τής νοτιοανατο 

1. Βλ. Ίο». Θ. Κ α κ ρ ι 8 η, Άραί, έν ’Αθήναΐς 1929, σ. 106. 
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λικής Ευρώπης διαφέρον αύτών, πού έχει άφετηρίαν μίαν ευτυχή πρωτοβου¬ 

λίαν τού 1&Ιίθ6 Οτϊπιιώ (1786-1863). Οΰτος, μετέχων τον Όκτώβριον του 

1814 καί τον Ιούνιον του 1815 μιας αντιπροσωπείας του δουκός της Έσσης, 

ελαβε μέρος είς το έν Βιέννη συνελθόν μετά την ήτταν τοΰ Ναπολέοντος πολι¬ 

τικόν Συνέδριον, ύπείκων δ’ είς ύπόδειξιν των Τσέχων Βο&ΓΟλνδΙίγ καί 3&- 

ίθπΕ έσχετίσθη μέ τον Βαρθολομαίον ΚορίΙ&Γ, όστίς μόλις εΐχεν επιστρέφει 
έκ ΓΙαρισίων, όπου εϊχεν άποσταλή, διά νά έπανακτήση βιβλία καί χειρόγραφα 

τής Αυστρίας, συληθέντα ύπό των στρατευμάτων του Βοναπάρτου. 

Ό Κορϋ&ΐ’ (1780-1844) έγεννήθη είς χωρίον της Σλοβενίας. Την έγ- 

κύκλιον μόρφωσιν έλαβεν είς σχολεία τής Ιήιι1)1ΐ&η& καί κατόπιν μετέβη είς 

Βιέννην, διά νά σπουδάση την νομικήν, άλλ’ έλκυσθείς ενωρίς ύπο τής φιλο¬ 

λογίας έμαθήτευσε παρά τώ Τσέχω σλαβολόγω Βο1>Γθνν8ΐ{γ. Προσληφθείς 
εΤτα ώς γραφεύς είς την Αύτοκρατορικήν Βιβλιοθήκην τής Βιέννης έγνώρισε 
πολλούς επιφανείς σοφούς των χρόνων του καί άπέκτησεν εύρυμάθειαν καί 
γλωσσομάθειαν. *0 Ι&ΐεοί) Οπιηπι τοΰ συνέστησε τον \ΥβΓηβΓ νοη Η&χΐΗ&ιι- 

8βη, τον όποιον ό ΚορΐΐΟΓ1 έφερεν είς επαφήν μέ "Ελληνας έν Βιέννη φίλους 

του, ώς τον Θεόδωρον Μανούσην2 καί άλλους. Έκ των Ελλήνων τής Βιέννης 

ό Η&χίΗ&αββη κατήρτισε Συλλογήν ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, ήτις 
όμως δυστυχώς δεν έξεδόθη τότε, αλλά μετά 120 καί πλέον έτη, τφ 19353. 

Χάρις είς τον ΚορίίδΓ ό I. Οπίϊίπι έγνώρισε τήν πρώτην Συλλογήν δημοτι¬ 

κών τραγουδιών της Σερβίας τοΰ ΛΤιΙί 3ίβί&ηονί<ί μόλις έκδοθεΐ- 

σαν (1814). 'Ο 1. Ογϊιϊιγϊι, άφοΰ έμυήθη είς τήν σερβικήν γλώσσαν καί άνέ- 

γνωσε δημοτικά τραγούδια των Νοτιοσλάβων, έδημοσίευσεν επαινετικήν διά 
τήν έν λόγιρ Συλλογήν βιβλιοκρισίαν, εϊτα δέ μετέφρασε μερικά εξ αύτών καί 
άπέστειλε τήν μετάφρασιν αυτήν είς τον διδάσκαλόν του Υοη 83νί§ηγ4. 

1. Περί του ΚορίΙαΓ ώς λογοκριτοϋ έλληνικών βιβλίων καί των σχέσεών του πρδς 
"Ελληνας λογίους £χομεν τήν μελέτην τοΰ Ρ. Κ. Εηβρβίίΐάθδ, ΚορϊΙ&Γ Ιΐηά άίθ 
ΰηβοΐϊβη. ΝαοΙι υη^βάηιείιΐθη ΑΙιΙθπ υηά Βπβίθη αιΐδ άβη ΑΓοΜναη ίη \νίβη. Μϋη- 

οΐιοη υηά Ραπδ, έν ΑΥϊθπθγ δίανϊδϋδοΐιβδ ΙαΙπΊηιοΙι, τόμ. III, 1953, σσ. 53-70. Πλείονα 
περί τοΰ Κορϋ&Γ βλ. είς τύ βιβλίον τοΰ Μ ϊ ο ά γ α £ Π)Γθν&ο, αεηκίβ Ραυπθΐ βΐ Ια 
ίοΓίυηβ ΘΐίΓορόθηηβ άβδ ροέδίβδ ρορυΙαίΓβδ £Γθοςιιβ βΐ 8θγ1)θ..., Ρ&ΓΪδ 1966, σσ. 69-71, 

73-79, 82-88. 

2. Σ ω κ ρ. Β. Κουγέα, Ή παλαιοτάτη Συλλογή έλληνικών δημοτικών τρα¬ 

γουδιών τοΰ Γερμανού βαρώνου ^θγπθγ νοη Ηαχίϊιαιΐδβη, Έλλην. Δημιουργία, £τ. Γ', 

τόμ. 5, τεΰχ. 50, Άθηναΐ 1950, σσ. 329-334, ίδ£<? σ. 330. Γ. X. Σ ο ύλη, Γύρω από τή 
Συλλογή των δημοτικών τραγουδιών τοΰ Η&χϋίαυδθΠ, Νέα Εστία, τόμ. 50, I, τεΰχ. 

581, 15.9.1951, σσ. 1218-1220. 

3. Πρώτος γνωρίσας είς τόν Γκαΐτε τά δημοτικά μας τραγούδια είναι ό Ηαχ- 

Ιΐιαυδθη. 
4. Μ. Ρ ο ρ, Ε& ϋαΐΐαάθ άβ πι&ίί,Γβ Μαηοΐβ..., σ. 1. 
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Προς τούτοις ό Γκιαΐτε κατά το 1818 γνωρίσας τά σέρβικά δημοτικά τραγού¬ 

δια παρετήρησεν ότι τδ παλαιότερον όλων είναι τδ εχον ώς θέμα την θυσίαν 

τής νεαράς γυναικδς κατά την οϊκοδόμησιν του κάστρου τής Σκόδρας1. Βραδύ- 

τερον αί εις την γαλλικήν καί γερμανικήν μεταφράσεις των δημοτικών τρα- 

γουδιών της Συλλογής του ΚαΓαοΙμό συνέβαλον ετι περισσότερον νά γνωρίσουν 

τδ έν λόγω τραγούδι οί Ευρωπαίοι λαογράφοι2. Τδ δέ έλληνικδν δημοτικόν 

τραγούδι «του γεφυριοΰ τής Άρτας» έγινε γνωστόν έν Ευρώπη άπό τήν ιτα¬ 

λικήν μετάφρασίν τού Ν. Τοπιπιαδθο (1842 )3. Μετά τινα έτη ό ελληνικής 

καταγωγής έθνικός ποιητής των Ρουμάνων ναδΐΐθ ΑΙθΟδαΐκΐΓΐ έξέδωκε μετά- 

φρασιν εις τήν γαλλικήν των ρουμανικών δημοτικών τραγουδιών4, πού είχε 

συγκεντρώσει καί έκδώσει εις τήν πατρίδα του. Κατόπιν είδον τδ φως τής 

δημοσιότητος μεταφράσεις συλλογών βουλγαρικών, άλβανικών, κουτσοβλα- 

χικών καί ουγγρικών δημοτικών τραγουδιών5. Τοιουτοτρόπως ήδη άπό του 

πρώτου ήμίσεος του 19ου αί. όσοι ένδιεφέροντο διά τήν βαλκανικήν δημώδη 

ποίησιν έγνώριζον ότι ή δι’ οικοδομήματα θυσία ήτο εν θέμα ευρέως διαδε- 

δομένον εις διαφόρους παραλλαγάς έλληνικάς, σερβικάς καί ρουμανικάς, βρα- 

δύτερον δ’ έλαβον γνώσιν των ουγγρικών (1863), τών άλβανικών (1878) καί 

των βουλγαρικών (1879). Έκ τών πρώτων έν Ρουμανία μελετητών τής παρα- 

1. ΟοβΙίΐΘ, ΑΥβιΊιβ, XV, 81υί%αΓΐ-ΒβΓΐϊη 1940, σ. 227, παρά Μ. Ρ ο ρ, 

ένθ’ άν. 
2. ΟίιαηΙδ ρορυΐΑΪΓβδ άβδ δβΓνίβηδ Γθουθϊΐΐΐδ ρ»Γ νυΐί δίβρίι&ηονϊό ΚβΓ&άρό 

βΐ ΐΓ&άαϊίδ ά’ΑρΓέδ Τ&ΐν], Ραγϊ3 1834. Βλ. καί ΤΑΐν], ΥοΙΚδΙίβάβΡ άβΓ 8βιΊ)βη, 
τόμ. Ι-ΙΙ, 1853, ώς καί Αυ§. Ο ο ζ ο η, Ροέβΐβδ ρορυΐΑΐΓθδ 8θγΙ)Θ8, ΡαγΪ8 1859. 
Τοΰ αύτοΰ, Ε’έρορέβ 8βι·1)β (ΟΙιαπΙβ ρορυΐΑΪΓβδ ΙιύΐΌίςυβδ), Ραπβ 1888. 

3. Ν. ΤοιηπίΑββο, β&ηίΐ ρορυΙ&ΓΪ Τοβο&ηί, Οογβϊ, ΙΙΙΐηοΐ, Οτβοί, νοί. 
III, ΥθηβζΪΑ 1842, σ. 178: Χίλιοι μαστόροι εκτίζανε. Τό τραγούδι τοΰτο £γΐνεν ακό¬ 
μη γνωστότερον κατόπιν άπό τήν Συλλογήν του Α. Ρ & 5 3 ο νν, Τραγούδια ρωμαίϊκα. 
ΡορυΐΑΠΑ ο&Γΐηΐηα ^γαθοϊαθ Γθοβηΐίοπδ, ΕίρδΪΑβ 1860, σσ. 388-390, άριθ. 511 καί 
512. 

4. ΒυΙίΑάθδ θΐ οϊΐΑηίβ ρορυΙ&ΪΓΒδ <ϊβ Ια Ηουηα&ηίθ. ΒβουβΐΠίδ βΐ ΐΓΑάυίίδ ρ&Γ 
Β. ΑΙβοβΑπάΓΐ, ΡαγΪ8 1853. Βλ. καί Η. 8 ί, α η 1 β γ, ΚουπίΑηΐ&η ΑηΟιοΙο^χ 
ογ δβΐίθοίϊοη οί ΒουιηΑηΪΑη ροθίι-γ ΑηοίβηΙ &ηά πιοάθΓη, ΗΑίίοτά 1856. Βυιηδηΐ- 
8θϊΐΘ νοίΐίδροβδΐθ ^633πιιηΘΐΙ υηά §βθΓάηβΙ νοη V. ΑΙθΟδΑπάτί άβυίδοΐι νοη 
\Υ. ΚοΙζβ&υθ, ΒβΗΐη 1857. 

5. Αυ?. Ό ο ζ ο η, ΟϋΐΑΠΒΟηδ ρορυΙοίΓβδ ΒιιΙ^αγθβ ΐηέάΗθδ, Ρ&πδ 1875. 
ΒαΙ^&ΓΪδοΙίθ νο11ΐ8άΐοΜυη§θη ^βδ&πιΐΏβΙΙ υηά ϊηδ ϋβυίδοϊΐθ ϋ^βΗτα^βη νοη Ο β ο γ § 

Β ο β β η, Ββϊρζΐ§ 1879. Αά. 8 ί γ » υ 8 5, Βυΐ^&ήδοΐι© νοίΐίδάϊοϊιΐυη^θη..., ΑΥΐβη 
υηά Ββίρζΐ£ 1895. Ζθί«ίυΙ>Αηΐ, ΒαοοοΠα άΐ οαηΐϊ ροροίηπ ο άϊ ροθπΰ 
ηβδί, 1871. Τ Ιϊ ί πι ί ΜίΙΙλο, ΒΙβΙα δΙκμρίΑΓθ, 1878. Α η ξ. ϋοζοη, (ΙοηΙβδ 
Αΐ&αηΑΪδ, Γβαίθϋϋβ βί ΐΓΑάυίΙδ ρ&Γ—, Ραπ8 1881, σσ. 255-257. Κ. δοΐιίαάβθαοϊι, 
ϋΐβ &Γυπι&ηίδο1ΐθ Β»11&άβ νοη άβΓ ΑρΙα - ΒιΌοΙεβ. ΕγβΙθγ ίΑΪΐΓθδ&θΓίοϊιΙ άβδ ΙηΒΐϊΙυίδ 
Γϋτ ΓϋΐηΑηΐδοΙιο δρτΑοΙιβ, Βθϊρζϊ^ 1894. Κγϊζθ I, ΥΑάΓΟΖΒέάτ, 01υ] 1863 (ούγγρίστί). 
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λογης ύπήρξεν ό Α1. ΟάοΒβδου (1879 )*. Μετά τινα έτη ό Εγ. 3. Κτειιΐ83 

έδημοσίευσε γενικήν μελέτην διά την θυσίαν εις οικοδομήματα παρά τοις Νο- 

τιοσλάβοις1 2, άσχοληθείς καί με το τραγούδι3, μέ την μελέτην δέ τοΰ Κ. 5ο1ι1ει- 

ίΐθΐϊ&οΐι (1894) τούτο γίνεται άντίκείμενον αδιάλειπτου έρεύνης. Κατά τό 
1896 ό Λάζαρος $<Χίηβειηΐι έδημοσίευσεν ειδικήν μελέτην διά το τραγούδι 
«του Μαστρομανόλη» εις τούς νεωτέρους "Ελληνας4, κατά δε τό έτος 1902 ώ- 

λοκλήρωσε τήν συγκριτικήν έπί τοΰ θέματος τούτου ερευνάν του5. 

'Ο Ε. *^>όίϊη6&ηα, πραγματευόμενος τό θέμα περί της παγκοσμίου συνή¬ 

θειας τοΰ έντειχισμου ζώντων άνθρώπων εις διάφορα οικοδομήματα, λέγει: 

«'Η παράδοσις τοΰ έντειχισμοΰ ζώντων φέρεται κατ’ έξαίρεσιν είς τούς λαούς 
τής νοτιοανατολικής Εύρώπης Ούγγρους, Ρουμάνους, Σέρβους, Βουλγάρους, 

Αλβανούς, "Ελληνας καί Κουτσοβλάχους6, υπό ποιητικήν μορφήν. Εις όλους 

αί διάφοροι έμμετροι παραλλαγαί άγουν είς τό αυτό θεμελιώδες δεδομένον, 

άλλ* ή ζωτικότης καί ό πλοΰτος τής φαντασίας των εδωκεν είς τό κοινόν τούτο 
περιεχόμενον τήν ύψίστην ποικιλίαν μορφών. 'Τπό έποψιν κάλλους καί πρωτο¬ 

τυπίας αί σερβικαί καί ρουμανικαι παραλλαγαί καταλαμβάνουν τήν πρώτην 

θέσιν, αί βουλγαρικαί διά τήν άσυνάρτητον αύτών μορφήν παρέχουν τήν έντύ- 

πωσιν ασύνδετων άποσπασμάτων, αί άλβανικαί είναι άπομιμήσεις ελληνικών 

ή σερβικών, ή κουτσοβλαχική αποτελεί σχεδόν κατά λέξιν άπόδοσιν μιας 

των ελληνικών παραλλαγών, αί ούγγρικαί ομοιάζουν προς τάς ρουμανικάς, 
ένφ αί έλληνικαί «ρ&Γ δΐιϋθ (1θ ΟθΗ&ίηδ ΐΓ3ΪΙδ ο&Γ&οΙβήδώηιιθδ οοουρβπΐ 
ιιηθ ρΐ&οθ & ρ&Γΐ (Ι&ηδ οθΙ βη8βιη1)1β άβ ρτοάποΐΐοη» ροβίίφΐθδ»7. 

Είς τό τέλος τής εργασίας του γράφει προσέτι οτι «ή τε σέρβική καί ή 
ρουμανική παραλλαγή διαφέρουν τής έλληνικής ού μόνον διά τό ύφος, άλλα κα|, 

διά τον ψυχολογικόν τρόπον τής διατυπώσεως τοΰ συνόλου»8. Καί καταλήγει: 

«Νουδ νουΐοηδ ραιΊθΓ άβ Βπιί,&ΐΐΐβ ίηοιιϊβ οίβ Ια νβΓδΐοη ^Ρβοςιιβ, 6ηι1ει- 

Ιϊίό 8υΓρΓβη3ηΙθ φΐ’οη ΓβίΓουνβ 6&η81β8 οοηΐβδ 6θ οβ ρθΐιρίβ, βΐ ({ϋθ ί&ΐΐ 

1. ΑΙ. 0<1οί)68ου, ΒίδβΓΪοει άβ 13 Ουι·Ιθ& <1β Αγ£6$, $ΐ 1θ£θηά3 Μβ^Ιθηι- 

]\ιΐ Μ&ηοΐθ, ΒυοιίΓΟίΙΐ 1879. 

2. Ρ γ. 8. Κ γ 3 ιι δ δ, ϋβδ ΒαυορίβΓ &βί δβη 8ϋ(1δ]3νθη, ΜϊΙΙβΐΙυη^βυ <1θγ Αη- 

ΒίΓοροΙο^ίδοόβη Οβ3β1ΐ8θ1ΐ3£ΐ, VII, \νίθη 1887. 

3. Γ γ. 8. Κ γ 3 ιι δ 8, ένθ’ άν., σ. 19. 

4. Β. β ί ΐ η β 3 η α, Βθ£βικΐ3 Μβ^ΙβΓίιΙιιϊ Μ3ηο1β..., σσ. 47-66. 

5. Β. $ ά ΐ η β 3 η υ, Ββδ ΓίΙβδ..., σσ. 359-396. 
6. Ό συγγραφεύς θεωρεί τούς Κουτσοβλάχους ώς άποτελοΰντας ιδιαιτέραν έθνό- 

τητα. 

7. Β. £>άίηθ3ΠΙΐ, Βθδ πΐβδ,.., σσ. 360-361. 'Ο συγγρ. γνωρίζει 5 παραλλαγάς 
τοΰ έλληνίχοΰ τραγουδιού άνά μίαν έκ Στερεάς Ελλάδος, Κρήτης, Ζακύνθου, Κέρκυρας καί 
Τραπεζοϋντος. 

8. "Ενθ* άν., σ. 395. 
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Γβ880ΓΐΐΓ ΒΪηβυΙίθΓβπίθηΙ Ια §Γ&οβ ΙβπίΐΓβ <3θ 1β οοηοβρίίοη ροβίΐςυθ Θθβ 
8θγ1)Θ8 βί (1θ8 Κοαπιαϊηδ))1. 

'Η κρίσις αυτή άνταποκρίνεται προ πάντων εις τον σχοινοτενή τρόπον 

τής έκθέσεως των σερβικών καί ρουμανικών παραλλαγών μέ τάς τάσεις τής 

ώρχιοποιήσεως, πού συνεβιβάζοντο καλύτερον εις το έκ τής τεχνικής (ατομικής) 

ποιήσεως είθισμένον αίσθημα του συγγραφέως παρά ό σύντομος εκφραστικός 

τρόπος τής διηγήσεως του ελληνικού τραγουδιού. Αί είδυλλίακαί λεπτομέρειαι 

των σερβικών καί ρουμανικών παραλλαγών δεν συμβιβάζονται μέ την λιτότη¬ 

τα καί την έν γένει τεχνικήν τής ακραιφνούς δημώδους ποιήσεως. Ό Ν. Γ. 

Πολίτης έγραψεν ότι «ανακριβή πορίσματα περί ρουμανικής προελεύσεως του 

περί τής γεφύρας τής Άρτης άσματος συνήγαγον οί περί τούτου πραγματευ- 

θέντες, ένεκα τής άγνοίας πολυαρίθμων ελληνικών παραλλαγών τού άσματος καί 

παλαιοτάτων παραδόσεων» καί παραπέμπει εις τήν μελέτην τού ^αΐηθ&ηιι2. 

Άλλ’, ώς ε’ίδομεν, ό Ρουμάνος ερευνητής δεν λέγει ότι τό τραγούδι είναι ρου¬ 

μανικής προελεύσεως, άλλά νομίζει δτι αί σερβικαί καί ρουμανικαί παραλλα- 

γαί είναι αίσθητικώς άνώτεραι τών ελληνικών. Εις τάς έλληνικάς παραλλαγάς 

υποθέτει ό ^αΐηβ&ηυ ότι υπάρχουν αί άρχαιότεραι διασκευαί τού θέματος3. 

Κατά τον αύτόν χρόνον (1902) ό Κ&ρΙ ΟΪθΙθποΙι, δημοσιεύσας συγκρι¬ 

τικήν μελέτην περί τής δημώδους ποιήσεως τών βαλκανικών λαών4, έπραγμα- 

τεύθη έν αύτή συντόμως περί τής παραλογής5. Καίτοι δε μόνον πέντε έλληνι¬ 

κάς παραλλαγάς έγνώριζε, διετύπωσε τήν γνώμην δτι τό έλληνικόν τραγούδι 

είναι τό παλαιότερον καί 6τΐ έκ τούτου έσχηματίσθησαν αλβανικά, σλαβικά 

καί ρουμανικά παράλληλα. Συγκεκριμένως οΰτος διακρίνει τά τραγούδια τών 

βαλκανικών λαών, είς τά όποια ώς βάσις ύπόκειται ή παράδοσις περί τής θυ¬ 

σίας τής έντειχισθείσης γυναικός, είς δύο ομάδας, μίαν νοτίαν, έλληνο-άλβανο- 

κουτσοβλαχικήν, καί μίαν βορείαν, σλαβοδακορρουμανικήν. <> Είς τήν πρώτην 

ομάδα, λέγει, κοινά στοιχεία είναι ή κατασκευή μιας γεφύρας παρά τήν Άρ¬ 

ταν, ή πρόφασις δτι δήθεν εις τον πόδα τής καμάρας αυτής έπεσε τό δακτυλίδι 

τού πρωτομάστορα μέ σκοπόν νά δελεασθή ή γυναίκα του (έπίσης καί είς βουλ- 

γαρικάς παραλλα/άς) καί ή κατάρα τής γυναικός. Τήν δευτέραν ομάδα χαρα- 

1 . Ένθ’ άν., σ. 396. Είναι γνωστός ό μισελληνισμός καί άντίφαναριωτισμός τοϋ 

άνδρός άπό άλλας μελέτας του, τάς όποίας έκρινε καί δυσμενως έσχολίασεν ό Ν. I ο Γ $ α. 

2. Βλ. Ν. Γ. Πολίτην έν Λαογραφία, τόμ. Α', 1909/10, σ. 15, καί Λαογρα- 

φικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ.11. 

3. Μ. Ρ ο ρ, Ε& ϋαΐΐ&άβ..., σ. 4. Τοΰαύτοΰ, Νουνβΐΐθ® ναηαηίβε τουπι&ΐ' 

ηβδ..., σ. 435. 

4. Κ α γ 1 ϋίθΙβΓίοΙι, Όΐβ νοίΐΐδάΐοΐιίυη^ (Ιθγ Β«11ί«η]&η<1θΓ ΐη ϊΙΐΓΘη £8- 
ΐϊΐβϊηδδπίθη Εΐβπιβηίβη. Εϊη ΒβΐίΓαδ ζιιγ νβΓβΙθίοίιβηΐϊβη νοΙΚδΚυικΙβ, έν ΖβΐΙδοΚπίί 
άβδ νβΓβΐηβ Γϋγ νοίΐιείιηηάθ, τόμ. II, ΒβιΊΐη 1902, σσ. 145-155, 272-291, 403-415. 

5. ’Ένθ’ άν., σσ. 150-152. 
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κτηρίζει ή οίχοδόμησις μιας πόλεως ή ενός πύργου, ή έθελουσία θυσία τής γυ- 

ναικός, ή παράκλησίς της ν’ άφήσουν άνοιγμα εις τον τοίχον, διά νά ήμπορή 
νά θηλάζη το παιδί της (τό τελευταΐον τούτο μοτίβον καί είς τά κουτσοβλα- 

χικά καί άλθανικά παράλληλα)»1. 

Κατόπιν, έξετάζων καί κρίνων τά τής μεθόδου, τής χρησιμοποιηθείσης 
υπό των προηγουμενών μελετητών, τών άσχοληθέντων μέ την ερευνάν περί 
τής προελεύσεως καί αρχής του κύκλου τούτου τών τραγουδιών, διατυπώνει 
την γνώμην ότι ούτοι είργάσθησαν μέ κατ’ ουσίαν αισθητικά καί ηθικά κρι¬ 

τήρια καί ότι την υπό έποψιν αισθητικής υπεροχήν τούτου ή έκείνου του τρα¬ 

γουδιού θεωρούν καί ώς τεκμήριον προτεραιότητος αυτού2. Ό Κ. ΟϊβίθΓΪοΙι 
άναγνωρίζει κατωτέρω ότι αί σλαβικαί καί ρουμανικαί παραλλαγαί παρου¬ 

σιάζουν εύγενεστέραν άνθρωπίνως διάθεσιν ή τό έλληνικόν τραγούδι, τόσον 
διά τον πρωτομάστορα, πού δεν μεταχειρίζεται δόλον, οσον καί διά την γυ¬ 

ναίκα του, πού έκουσίως θυσιάζεται καί εν συγκινητική μητρική στοργή παρα- 

καλεΐ μόνον ν’ άφήσουν άνοιγμα εις τόν τοίχον, ινα εξέχουν τά στήθη της, διά 
νά θηλάζη τό παιδί της. αΤό δείγμα όμως τούτο τής ψυχικής άνωτερότητος, 

προσθέτει, εΤναι μάλλον άπόδειξις τής μικροτέρας ηλικίας τών παραλλαγών 
τούτων καί δι’ αύτό άρνητικώς μόνον ήμπορεΐ νά ίσχύση είς τον καθορισμόν τής 

αρχικής τού τραγουδιού μορφής»3. 

Ό Γ. Ά. Μέγας δέχεται τά πορίσματα του Κ. ϋίθΙθΓΪοΐΊ περί τής ελλη¬ 

νικής προελεύσεως τής εν τή νοτιοανατολική Εύρώπη παραλογής4 5, άλλ’ όρθώς 
δέν συμφωνεί μέ τά έπιχειρήματα τού Γερμανού έρευνητοΰ ότι αί έλληνικαί 

παραλλαγαί, καί αύταί τής Τραπεζούντος καί Κρήτης, εντοπίζουν την έντεί- 

χισιν τής γυναικός είς ένα καί μόνον τόπον, την * Αρταν6. Περιέργως όμως δέν 

1. «ϋθΓ θΓδΙβη ϊδΐ §βιηβϊη8&πι άβΓ Ββυ βίηβΓ Βι·ϋβΙ(β άΐβ ΑγΙ&, άίβ νοτ- 

δρϊββΐυη^ βίηβδ άβΐΏ ΜβϊδΙβΓ ίη άβη ΒΓΪιοΙίβηρίβίΙβΓ £βί&1Ιβηβη Βϊη^θδ, ιπη Ββίηβ Ρτ&υ 
Ιιΐηβίηζυΐοοίίθη (βο βιιοΕι ϊη άβη θαΙ^ηΓΐδοΕιβη ΙάβάβΓη) ιιηά άβΓ Ρΐυοίι άβΓ Ργβιι. ϋβΓ 

ΖΛνβϊίβ ΟτΓυρρβ ΐδΐ βί^βηΙϋτηΙϊοΐΊ άβΓ Βαυ θϊπθγ 813(11 Βοιιγ£, άίβ ΓΓβίννίΙΙί^β Αιαίορ- 

ί6Γΐιη£ άβΓ Ργ3\ι, ΠΐΓβ ΒΗΐβ, βίηθ Οίίηυη^ ίη άβΓ ΜηιιβΓ ζυ Ιβδδβη, άηπιίΐ δίβ Πιγ Κίηά 
Βάη^βη Ιιόηηβ (άίβδ ΙβΙζίβ ΜοΙίν 3ΐιοϊι ΐη άβη δϋάππηίΐηίδοΐΐθΐι ιιηά &11)3ηβ5Ϊδθ1ιβη 

Είβάβπι». Κ. Ο ί © I β γ ϊ ο ϊι, ένθ’ άν., σ. 151. 

2. «...Μθγ ινϊβ άοΓΐ 3Γΐ)βίΙθΙθ πΊ3η πιΐΐ ννβδβηΙΙίοΕι 3δΐΕιβΙϊδθΕιβη υηά βΐϊιίδοίΐβη 

ΕΓ\ν3£υη£βη υηά ζ\ν3Γ δΐ3ηά Ιιιθγ άβπι 81&νίδ1βη ά3δ δβΓ&ίδβΙιβ, άοΓΐ άβπι Ηυπιαηο- 

1θ£βη ά©8 ΓαπιηηϊδοΙίΘ {βΗβηΓηΙΙδ ά35 δθΓ&ίδοΙιβ) Ι,ΐβά »ιη ΕιόοΗδΙβη, ινβΒ ίη 1)βίάβη 

Ρέϋΐβη ζυ^ΐβίοΐι ©Εδ Ββννβϊδ ίϋτ άαδ ΕιοοΗδίβ ΑΗθγ £β11βη βοΙΙ». Κ. ϋ ί β I β γ ί ο 1ι, 

ίνθ’ άν., σ. 151. 

3. «άοοίι ΐδΐ άϊθδβδ ΖβίβΗβη ΗοΕιβΓβΓ ϊιιηβΓβΓ ΚυΙΙυτ βΙΐβΓ βϊη Βθ\νβίδ ίϋτ ά.τδ 
£βπη£βΓβ ΑΙΙογ άίβδβτ Κηδδυη^βη αηά Ιωηη άηΐιβτ 1>βί άβτ υΓδρΓυη^^οδΙίπιηιυηβ 
ηυτ ηβ^βΐϊν ινίΗίβη». ’Ένθ’ άν., σ. 152. 

4. Γ. ’Α. Μέγας, ένθ’ άν., σσ. 143-144. 

5. Κ. ϋίβΙβΓΪοίι, ένθ’ άν., σ. 152. 
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Αναφέρει έν προκειμένω τάς σχετικάς γνώμας τού Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, 

τάς δημοσιευθείσας κατά το 19131 καί άναδημοσιευθείσας υπό του διδασκάλου 

του Ν. Γ. Πολίτου2. Λέγει λοιπόν ό Σ. Π. Κυριακίδης δτι συμφωνεί μέν μέ τά 

τίερι προελεύσεως του τραγουδιού πορίσματα του Κ. Βίβίθποΐι, διαφωνεί δέ 

τΐρός δσα λέγει διά τον εντοπισμόν τής έντειχίσεως μόνον είς τήν ’Άρταν, διότι 

είς άλλας παραλλαγάς άναφέρεται έντείχισις είς τάς γεφύρας των Αδάνων, 

του Σπερχειού, τής Λαρίσης κ.ά., ώς καί είς δημώδεις παραδόσεις, προερχο- 

μένας έκ διαφόρων μερών του Ελληνισμού, συνδεομένας δέ μέ τάς κατά τόπους 

γεφύρας καί άλλα οικοδομήματα3. Αλλά καί τόν άλλον ισχυρισμόν του Κ. 

ΡΐθΙβΓΪοΙΐ οτι τά μέν τραγούδια τής νοτίου όμάδος άναφέρονταί αποκλειστι¬ 

κές εις γεφύρας, ενώ τά τής βορείου είς κάστρα καί άλλας οικοδομάς, δέν 

θεωρεί ό Σ. Π. Κυριακίδης τελείως ορθόν, διότι δέν είναι άγνωστος είς παραλ- 

λ&γάς τής νοτίου όμάδος ή έντείχισις καί είς άλλας οικοδομάς, ώς είς κρήνην 

έν Άραχόβη τής Λεβαδείας4, είς τό υδραγωγείου τών Δέρκων5 κ.ά.6. 

Μετά τάς μελετάς του Κ. ^όίΐηθ&ηιι καί του Κ. ΌίθΐθΓίοΙι ήκολούθησεν 

αξιόλογος πραγματεία του διακεκριμένου Βουλγάρου έρευνητοΰ Μ. Απίεπι- 

θον, έκδοθεΐσα κατά τό 19207. Ούτος έξετάσας 82 παραλλαγάς, έξ ών 14 

έλληνικάς, κατέληξεν είς τό συμπέρασμα δτι άρχική εΤναι ή έξ Ηπείρου, δτι 

έκ τών Ελλήνων τό τραγούδι μετεδόθη είς τούς Κουτσοβλάχους, τούς Αλβα¬ 

νούς καί τούς Βουλγάρους, αί δέ βουλγαρικαί παραλλαγαί έπέδρασαν επί τάς 

ρουμανικάς καί αύταί πάλιν είς τήν διαμόρφωσιν τών ουγγρικών8. Τάς βουλ- 

1. «Φωνή τής Κύπρου», όνθ’ άν. 

2. Έν Λαογραφία, τόμ. Δ', 1912/1913, σσ. 312-315. 

3. Οΰτως εις τινας έλληνικάς παραδόσεις έχομεν πολύ κοινά στοιχεία προς τήν σερ- 

βικήν και τήν ρουμανικήν παραλογήν. Π.χ. είς τό τουρκόφωνον χωρίον Σουσούρκιοΐ παρά 

τάς ύπωρείας τής Ροδόπης έν τή περίφερεία Γκιουμουλτζίνας (Κομοτηνής) ό Στίλπων II. 

Κυριακίδης ήκουσε παράδοσιν, άναφερομένην είς κτίσμα τι έπΐ του όρους, πού φέρει τό τουρ¬ 

κικόν όνομα Σούτλεγεν. Ή παράδοσις εϊναι όμοια προς τήν είς τό σερβικόν τραγούδι, οί 

δέ χωρικοί, οσάκις αί θηλάζουσαι γυναίκες αύτών πάσχουν άπό ελλειψιν γάλακτος, μετα¬ 

βαίνουν καί άποξέουν έκ του Ασβεστοκονιάματος, ρίπτουν τήν κόνιν είς τό νερό καί δίδουν 

είς τήν γυναίκα νά πίη^ διά νά κατεβάση γάλα. Λαογραφία, τόμ. Δ', σ. 315. Βλ. καί Ν. 

Γ. ΙΙολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', σ. 1113. 

4. *Α. Ί α τ ρ ί δ η ς, όνθ’ άν., σσ. 93-94: Ό στοιχείωμένος άνθρωπος επί τινι 

βρύσεί τής έν ΙΙαρνασσφ κωμοπόλεως *Αραχόβης (Μοιρολόγιον). 

5 . Γ. Δ. Π α χ τ ί τ ο υ, Δημώδη έλληνικά άσματα τής Μίκράς Ασίας. Καππαδο¬ 

κία, έν Άθήναις 1905, σσ. 213-214, άριθ. 143. 

6. Λαογραφία, τόμ. Δ', σ. 315. 

7. Μ. Α γ η & ϋ (1 ο ν, όνθ’ άν., σ. 245 κέξ. Τήν έλληνικήν προέλευσιν του τρα¬ 

γουδιού ύπεστήριξε καί έτερος Βούλγαρος έρευνητής, ό Α. 8 1 ο ί 1 ο V. Βλ. καί Γ. Ά. 

Μ έ γ α ν, έν Λαογραφία, τόμ. 18, 1959, σ. 563. 

8. Καί ό Ρ. 0 & Γ α γϊι 3 η γράφει (όνθ’ άν., σ. 88): «...μερικαί ούγγρίκαί παραλ¬ 

λαγαί φανερώνουν ίσχυράν ρουμανικήν έπίδρασιν, τρανσυλβανικήν εΕδικώς». 
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γοφικάς διακρίνει εις δύο γενικώς τύπους, τάς της νοτίου καί τάς της βορείου 
Βουλγαρίας, ύποστηρίζων δτι αί της βορείου προήλθον έκ των τής νοτίου Βουλ¬ 

γαρίας1. Περιέργως ό Ο. VΓδιίϊίβ γράφει: «'Ο Ατηδίικίον, παραθέσας μεγαν 
αριθμόν παραλλαγών διά νά φέρη εις φώς τά βαλκανικά πρότυπα καί δείξη 
τάς σχέσεις αυτών, υποστηρίζει την πολυγενεσίαν του θέματος καί υπογραμμί¬ 

ζει τήν ύπαρξιν πολυγλώσσων όργανοπαικτών»2. ΕΙπον περιέργως, διότι 
εις τήν αυτήν σελίδα ό Ρουμάνος έρευνητής Ο. Υρδιίϊίβ, άντιφάσκων, παραθέ¬ 

τει τό κατά τον Απίβικίον σχήμα τής έξ Ελλάδος προελεύσεως καί τής έξ 
αυτής διαδόσεως του τραγουδιού εις ολην τήν νοτιοανατολικήν Εύρώπην3. 

Τήν ελληνικήν προέλευσιν του τραγουδιού ύπεστήριξε καί ό Ρουμάνος 
έρευνητής Ρ. ΟδίΓ&ΐϊίειη, οστις ήσχολήθη είδικώς μέ τό όνομα τού πρωτομά¬ 

στορα Μ&ηοΐβ, υπογραμμίζει δ’ ότι Έλληνίς ήτο ή πρώτη γυναίκα, π<ώ έ- 

πραγματοποίησε τήν ποιητικήν μορφήν τής παραδόσεως4 5. Τά πορίσματα τής 

γλωσσικής καί λαογραφικής έρεύνης τούτου είναι αντίθετα προς τάς γνώμας 
τού Σερβοκροάτου έρευνητοΰ Ρθΐ&Γ δΐίοΐί. Ό δΚοϊί ύπεστήριξεν οτι τό τρα¬ 

γούδι έπλάσθη υπό των Κουτσοβλάχων κτιστών, πού τό διέδωσαν κατά τάς 

επισκέψεις αύτών δι’ έκτέλεσίν εργασίας είς όλας τάς περιοχάς τής βαλκανι¬ 

κής. Οΰτοι υπήρξαν, κατ* αυτόν, πρώτοι πού ήδύναντο νά γνωρίζουν τάς τρα- 

γικάς περιστάσεις τής θυσίας ανθρωπίνου οντος, συνδεομένας μέ τό επάγγελ¬ 

μά των. Τό τραγούδι αύτό θά ήτο πρωτίστως τής προτιμήσεως των οικοδό¬ 

μων καί έπειτα όλου τού λαού6. Είς ταΰτα οφείλω νά παρατηρήσω α) ότι οί 
οικοδόμοι δέν ήσαν μόνον Κουτσόβλαχοι, άλλα μαστόροι άπό τά Μαστορο¬ 

χώρια τής Πίνδου καί τών Τζουμέρκων, β) συνήθως οί Κουτσόβλαχοι είς τήν 
βαλκανικήν κατεγίνοντο περισσότερον μέ αστικά επαγγέλματα καί δή μέ τό τού 
εμπορίου, γ) οί κτίσταί καί άλλοι απόδημοι έξ Ελλάδος μετέφερον βεβαίως 
τραγούδια άπό τήν χώραν των είς ξένους τόπους, άλλα τούτο δέν σημαίνει ότι 

καί τά έδημιούργουν, δ) ή έπίδρασις τής έλληνικής λαϊκής παραδόσεως (τρα- 

1. Βλ. καί Ε. V & γ £ χ & δ, ένθ’ άν., σ. 45. 

2. Ο. V Γ 3 & ϊ ο, ένθ’ άν., σ. 71. 

3. Βλ. τό σχήμα τοΰτο καί έν Γ. Ά. Μ έ γ α, Τό τραγούδι..., ένθ’ άν., σ, 145. 

4. Ρ. Ο 3. γ 3 ιη 3 η, ένθ’ άν., σσ. 63 κέξ. 

5. Ρ. 8 1ί ο ϊι, Ιζ βεϋΐι&ηδίίθ ΙιοπιρβΓαΙΐνηβ ΙίϊβΓ&ΙαΓθ. Κικηυηδίΐθ ρβ^ΐβΐβ, 

«ΖκΙ&η)υ δΙι&ίΐΓβ», έν 0ΐ3δηί1ι 81ιορδ1ι.ο£ η3υδηθ£ άπίδΐν», 81ί.ορϊ)β, V, 1929, σσ. 221- 

242, Εδία σ. 235. 'Ο Ρ. 0 3 γ & ιη 3 η (ένθ’ άν., σ. 97) λέγει δτι οί μαστόροι, άποτελοϋντες 

πολυάριθμον έσνάφι, θά έζήτουν περισσότερον άλλων άπό τούς όργανοπαίκτας τό έν λόγιο 
τραγούδι καί θά τό έτραγουδοϋσαν καί οί ΐδιοι μετά τών όργανοπαικτών. Ό δέ Γ. Α. Μέ- 

γας (ένθ’ άν., σ. 147, σημ. 1) γράφει: «Τον έπαγγελματικόν χαρακτήρα τών ασμάτων αύ¬ 

τών έζήτησε τελευταίως ν’ άποδβίξη ό Ον. Ρ3ρ3{1ΪΓϊΐ3 έν Κθνΐδΐ3 άβ ΡοΙοΙογ, 2νθ’ άν., 
σσ. 68-78, μέ τό γεγονός δτι έν Ρουμανία έκαπηλεύοντο σκιάς, προωρισμένας νά έντείχι- 

σθοΰν είς τά ύπό κατασκευήν οίκοδομήματα». Τοιοϋτο τι δμως δέν γράφει ό Ον. Ρ3ρ3- 

(11013 ούτε συνάγεται ή γνώμη αΰτη έκ της μελέτης του. 
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γουδιών, παραδόσεων κ.ά.) επί τόν βίον των βαλκανικών γειτόνων είναι γε¬ 

γονός, ώς συνέβη καί μέ τήν γλώσσαν1, ε) αί Κουτσοβλαχικαί παραλλαγαί 

άποτελοΰν σχεδόν μόνον γλωσσικόν μεταπλασμόν των προερχομένων εξ Η¬ 

πείρου ή έξ άλλων ελληνικών τόπων. Τοΰτο άλλως τε δέχονται, πλήν τοΰ Σ. 

^όϊΐηβ&ηΐΐ, καί ό Ούγγρος Σι. ΥίΐΓ§γδΐ82 καί ό Ρουμάνος Ο. Υτει^ίθ3. 

Αξίζει νά σημειωθη ακόμη ενταύθα ότι έτερος ερευνητής, ό Λ. δγτου, 

ασχοληθείς παλαιότερον με τό τραγούδι (1890), έθεώρει τήν σερβικήν ή τήν 

ρουμανικήν παραλλαγήν πρώτην έναντι τής έλληνικής, χωρίς έν τούτοις ν’ 

άποφαίνεται συγκεκριμένως περί τής μιας έκ των δύο. Διά τάς ρουμανικάς 

παραλλαγάς «τοΰ Μαστρομανόλη» ύπεστήριξεν ότι αύται άποτελοΰν υπολείμ¬ 

ματα μεγαλύτερου έπικοΰ τραγουδιού, έτόνισε δέ τήν καλλιτεχνικήν των αξίαν, 

ώς 6 Ιι. ^όίΐηβθΐιια καί ό Κ. δοΜειοΙθΙι&οΙι.Έν γενικαΐς γραμμαΐς ένόμιζεν οτι 

αί σερβικαί καί αί ρουμανικαί παραλλαγαί έπραγματοποίησαν τόν καλλιτε¬ 

χνικόν των σκοπόν καλύτερον ή αί των άλλων λαών4. Άλλ’ ό τι άνωτέρω εί- 

πομεν, άντιτιθέμενοι προς τήν κρίσιν τοΰ Σι. $<ϊϊηθ&ηΐΐ, ισχύει καί διά τήν γνώ¬ 

μην τοΰ Λ. 8γΓ0Π. "Αλλος ερευνητής, ό Οαηίδοΐιο Τίίβηον, τό τραγούδι «τοΰ 

γεφυριοΰ τής "Αρτας» θεωρεί! βουλγαρικόν καί ανευρίσκει εις αυτό άπήχησιν 

τοΰ μύθου περί τής κτίσεως τής Τροίας υπό τοΰ Απόλλωνος καί τοΰ Ποσει- 

δώνος!5. 

Έκ των Σλάβων επιστημόνων έπελήφθη τοΰ θέματος καί ό δν. δίβία- 

ηθνΐ<5, οστις ύπεστήριξεν οτι δέν ύπάρχει εν άρχέτυπον τραγούδι, άλλά κάθε 

1. Παραλείπω τάς διά τήν βουλγαρικήν καί σερβικήν γνωστάς παρ’ ήμϊν έργασίας 

τοΰ Ν. Άνδριώτη καί άναφέρω μελέτας ξένων, σχετικάς μέ τήν έπίδρασιν τής έλληνικής 

επί τάς βαλκανικάς γλώσσας: Β. Ο&ΐάΐ, Ββε πιοΙβ ά’ΟΓίςϊηβ ηέο-§Γβ<κ[υβ βη γοιι- 

πι«ηι & Γέροςριβ άθ8 Ρ1ΐ3ΐΐ3ποίβ8, ΒυάαρθδΙ 1939. Α. Κ ο 5 β I ίΐ, Α11)3ηο-ΓθΐΏ3- 

ηϊοβ, I. Ββ ΓίηίΙυβηοΘ άιι £Γββ βΐ άυ δίβνβ ιηόπ<Βοη3ΐ δΐιτ Γ3ΐΙ>3η3Ϊ8 βΐ 1β Γουιηβΐη, 

«Βυΐΐθϋη άβ Β1η^υΪ8ΐίς[ΐιβ», τόμ. X, Βιιβ3ΓβδΙ 1942, σσ. 76-90. Μ&χ V 3 3 Γη β γ, 

Όϊβ ^Γΐθοίιΐδοΐΐθη Εβ&ηλνοιΊβΓ ϊη 8βΓΐ30-1ίΓ03ΐί3β1ϊβη. ΒθγΙϊπ 1944. (Αϊιΐΐίΐηάΐ. άθΓ 

ΡΓβυ88. ΑΙί3<1. άβΓ \νΐ88βη8ο1ΐ. 1944. ΡΗΠ.-ϊιίδί,. Κ1&886, άρ. 3). Βλ. καί τάς ανα¬ 

κοινώσεις νεωτέρων έπιστημόνων εις τά Αοίββ άιι ΙΙβ Οοη^Γέδ ίηΙβΓηβΙίοηβΙ άββ έΐυ- 

άθ8 άυ 8υ(1-ΕδΙ Ευτορόβη, τόμ. IV, ΑΙΙιβηβδ 1978, σσ. 33-43, 53-62, 85-99, 111-117, 

287-295, τόμ. V, ΑΠιόηβδ 1978, σσ. 539-550. 

2. Σι. V & ι* § Υ 3. 8, ένθ’ άν., σ. 32. Καί ό Μ, Ρ ο ρ, Ε& 1)3ΐΐ3(1β..., σ. 4, λέγει ότι 

ό Ρ. 81ιο1ΐ δέν έπεισε τούς έρευνητάς. 

3. Ο. V Γ & Ι> ϊ β, ένθ’ άν., σ. 100. 

4. Ρ. Α. 8 γ γ ο υ, έν Οΐαβηϊίί ζβπιαίίδΐιο^ ιηυζβΐί& 3 Βοδπί ί ΗβΓθβ£ονΐηΐ. ίυτ- 

η&ΐϊ ΜϊηΐδΖθΓδΙνα ΡΓΟδβνβδίβηΐΛ, 1890, ΐαη., σσ. 136-156, ίβίοτ., σσ. 310-346, παρά 

Ο. V γ & 1) ΐ θ, ένθ1 άν., σ. 69. 

5. Ο. Τ ζ θ η ο ν, ϋϊθ Α1)8ΐ3ΐηϊηιιη§ άβΓ Βυ1§3Γβη αηά άϊβ υΓΐϊβΐιτΐ3ΐ άβτ 81α- 

νβη, ΒβΓίϊη - ίιβϊρζί§ 1930, σσ. 298 κέξ. Βλ. καί Σ. II. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Τά βόρεια 

έθνολογικά όρια τοΰ *Ελληνισμοΰ, Θεσσαλονίκη 1946, σ. 13. (Δημοσ. τής Έταΐρ. Μακεδ. 

Σπουδών). 
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λαός το έδημιούργησεν από τάς κοινάς εις όλους δοξασίας καί παραδόσεις περί 
στοίχε ιοόσεως οικοδομημάτων1· Τούτο μέ την σταθεράν έμμετρον ποιητικήν 
του μορφήν διόλου δεν συνηγορεί ύπέρ μιας άπαξ γενομένης συνθέσεως ή μιας 
άρχικής μορφής τής παραδόσεως2. 'Η ύλη μιας παραδόσεως, λέγει, δύναταί να 
τύχη διαπραγματεύσεως τόσον διαφόρου, όσον καί ή ύλη ενός παραμυθιού εις 
πεζόν λόγον, παρ’ όλην τήν πολύ χαλαρωτέραν σύνδεσίν των μοτίβων του. 

Είναι λοιπόν ό 8ν. δίβί’ειηονίό υπέρ τής πολνγενεσίας και δεν θεωρεί άναγ- 

καίαν τήν άναζήτησίν τής αρχετύπου μορφής. Τά βασικά μοτίβα πιστεύει 
ότι έν ώρισμένω μέτρίρ παριστάνουν τήν αρχικήν ύλην, εξ ών οί διάφοροι λαοί 

ήδύναντο να συνθέσουν τήν διήγησιν, μεμονωμένα δέ μόνον επεισόδια είσεχώρη- 

σαν από λαού εις λαόν, ώς π.χ. ή κατάρα τής έντεΐχίσθείσης Έλληνίδος γυ- 

ναικός, πού άπαντά καί εις νοτίοσλαβικήν καί είς βουλγαρικήν παραλλαγήν3. 

Είναι, λέγει, έσφαλμένη ή γνώμη τού Μ. ΑΓη&ΐκΙον περί έλληνικής προελεύ- 

σεως του τραγουδιού, διότι αί παραλλαγαΐ των άλλων λαών περιέχουν καί επει¬ 

σόδια, πού δεν ανευρίσκονται είς τό ελληνικόν τραγούδι4. Τούτο όμως δεν εύ- 

σταθεΐ, διότι τό είς τό σερβικόν τραγούδι έπεισόδιον τού χρυσού μήλου καί ό 
διάλογος τής ήρωίδος με τον σύζυγόν της άπαντοΰν είς έλληνικάς παραλλαγάς. 

Χρυσοΰν μήλον πού πίπτει είς τόν ποταμόν ή δακτυλίδι δεν έχει ουσιώδη δια¬ 

φοράν. Επίσης τό έπεισόδιον τής κατάρας ό ίδιος παραδέχεται ότι άπαντα 
καί εις άλλας παραλλαγάς. Τήν μέθοδον τού ώς άνω έρευνητού νά καθορίση τά 

τής άρχικής μορφής τού τραγουδιού επί τή βάσει των λεπτομερειών, πού παρου¬ 

σιάζονται είς τάς παραλλαγάς ενός καί μόνον λαού καί ούδενός άλλου, κατα¬ 

κρίνουν ό Ε. ν&Γ£)ταδ5 6 καί ό Γ. Ά, Μέγα<^, διότι ή συγκριτική έρευνα τών δη¬ 

μοτικών τραγουδιών δεν είναι ορθόν νά γίνεται μέ βάσιν τά επί μέρους επεισό¬ 

δια, άλλα μέ γνώμονα τό κεντρικόν αύτών θέμα. 

Έτερος έρευνητής, τήν φοράν αύτήν Ιταλός, ό Ο. ΟοοοΗίβΓ», είς ειδικήν 

μελέτην του7, τήν οποίαν έλάβομεν άπό τόν άείμνηστον καθηγητήν καί έχομεν 
πρό οφθαλμών έν άνατύπω, παραθέσας καί έξετάσας άρκετάς παραλλαγάς του 

τραγουδιού εκ τών διαφόρων χωρών, καθορίσας δέ τάς ιδιομορφίας αύτών, 

1. 8 ν. δΙβίΒ,ηονΐό, ϋΐβ νοπι Βαιι..., ένθ’ άν., σσ. 188-210. 

Ή μελέτη αυτή έπεξεργάζεται προηγουμένην έν τη σέρβικη γλώσση έργασίαν του συγγρα- 

φέως τών έτών 1928 καί 1931. 

2. 8 ν. Βίβίασονιό, ένθ’ άν., σ. 203. 

3. 8 ν. δίβί&ηονϊό, ένθ’ άν., σ. 205. 

4. 8 ν. 81β£αηονϊό, ένθ’ άν., σσ. 152 καί 199. 

5. 1ί. V β Γ £ γ 3. δ, ένθ’ άν., σσ. 48 κέξ. 

6. Γ. Ά. Μ έ γ α, Τό τραγούδι..., σσ. 150-151. 

7. Ο. ΰοοοΙιΐβΓίΐ, ένθ’ άν., σσ. 38 κέξ. Μετάφρασιν είς τήν έλληνικήν τής 
έργασίας ταύτης ύπό X ρ. II α ρ η γ ο ρ ί τ σ α, βλ. εις ττεριοδ. Σκουφάς, £τ. ζ', “Αρτα 
1961/62, τεΰχ. 19-20, σσ. 299-308, «τ. Ζ', 1962, τεΰχ. 21-22, σσ. 17-24. 
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συζητεΐ γνώμας των Ε. φόίΐηββηιι, Κ. ΟίβΙβηοΙι, Ν. Γ. Πολίτου, Ρ. δΐίοϊε καί 

Ρ. 0&Γ8.πΐ£ΐη, σχετικάς κυρίως μέ τήν προέλευσιν καί διάδοσιν αυτού1 2. *Η 

μεγάλη ποικιλία των παραλλαγών αποτελεί, κατ’ αυτόν, άπόδειξιν της ζωτι- 

κότητος καί δημοτικότητος του έν τη νοτιοανατολική Ευρώπη τραγουδιού. Τά 

κυριώτερα πορίσματα εις τά όποια κατέληξεν είναι τά έξης: α) Το έπεισόδιον 

του δακτυλιδιού του πρωτομάστορα, πού είναι κοινόν εις έλληνικάς, κουτσο- 

βλαχίκάς, άλβανικάς καί βουλγαρικάς παραλλαγάς, συμβολίζει τον άκατά- 

λυτον των συζύγων δεσμόν, τόν όποιον ή άπώλειά του διαλύει, β) Τό έπεισό¬ 

διον τής γυναικός, πού παρακαλεΐ νά θηλάση τό νεογέννητον παιδί της, ενυπάρ¬ 

χει εις έλληνικάς, κουτσοβλαχικάς, βουλγαρικάς καί σερβικάς παραλλαγάς. 

γ) Τό έπεισόδιον των τριών άδελφών, πού ορκίζονται νά μή φανερώσουν τήν 

συμφωνίαν των εις τάς συζύγους των, αλλά μόνον ό έξ αυτών μικρότερος τη¬ 

ρεί τόν όρκον του, άπαντφ έν Βουλγαρία, Νοτιοσλαβίοι καί Ρουμανία* έν Αλ¬ 

βανία εις παραλλαγήν άναφέρεται έντείχισις τής γυναικός τού μεγαλύτερου 

αδελφού, εις άλλην δ’ αυτόθι γίνεται λόγος περί έντειχίσεως τής γυναικός τού 

μικροτέρου άδελφοΰ, τού τηρήσαντος τόν όρκον του. Ό (ά. βοοοΜ&ΓΟ. συμ¬ 

φωνεί μέ τάς άπόψεις του Ρ. 0&Ρ&Πΐ8ΐΠ?, τάς άντιθέτους μέ τάς γνώμας τού 

Ρ. δΐίοΐί, ώς καί μέ τήν ερμηνείαν τού ονόματος τού Μαστρομανόλη. Ακόμη 

δέχεται μετά τού Ρ. Ο&γλϊϊι&Π οτι, όταν κάμνωμεν σύγκρισιν των ρουμανι¬ 

κών μέ τάς έλληνικάς παραλλαγάς, εις τάς τελευταίας άνήκει τό πλεονέκτημα 

οτι τό επικόν στοιχείον τής προσκλήσεως τής γυναικός εις τήν οικοδομήν τό 

παρουσιάζουν εις πολύ μεγαλυτέραν απλότητα καί πρέπει αύταί νά θεωρούνται 

ώς σταθμός, διά τού οποίου ή έννοια τής στοιχειώσεως μέ τήν θυσίαν γυ- 

ναικός μετεβιβάσθη από τήν περιοχήν τής πίστεως εις τήν σφαίραν τής ποιή- 

σεως. 'Ως προς τήν άλλην γνώμην τού Ρ. Ο&Γβπι&η, καθ’ ήν, αν εις τάς 

ρουμανικάς καί σερβοκροατικάς παραλλαγάς διαπιστώνεται ή έπίτευξις τών 

πλέον υψηλών αισθητικών αξιών, τούτο δ’ είναι ή άνταπόδειξις ότι δέν 

ήσαν οί Ρουμάνοι εκείνοι, πού έδωσαν αρχήν εις τήν γένεσιν τού ποιητι¬ 

κού θέματος τής θυσίας διά τήν στοιχείωσιν τής οικοδομής, 6 Ο. Εοοοίπατα 

διαφωνεί μόνον εις τό ότι τό ρουμανικόν τραγούδι υπερέχει αίσθητικώς τού 

έ?νληνικοΰ. Αλλά καί άν συνέβαινε τούτο, τό πράγμα θά ώφείλετο εις μή 

δικαιολογημένην επεξεργασίαν τού θέματος. Αί έλληνικαί παραλλαγαί εί¬ 

ναι παλαιότεραι, αί δέ ρουμανικαί είναι νεώτεραι καί δέν έχουν τήν πρωτό¬ 

τυπον άνέλιξιν τών ελληνικών, όπου τό έθιμον διετήρησεν 0λον του τό μυστή¬ 

ριον. Άντιθέτως εις τάς ρουμανικάς, τάς βουλγαρικάς καί τάς σερβοκροα- 

1. Ό Ο. Οοοοίιίατα αγνοεί τήν έργασίαν του 8ν. 81βί&ηονΐό. 

2. Ρ. Ο <ι γ α αί α η, ένθ’ άν., σσ. 93 κέξ. 
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τικάς ο έθιμον έχει τρόπον τινά άναλυθή διά της φαντασίας των τραγουδι¬ 

στών, οί όποιοι τό διαπλατύνουν μέ λεπτομέρειας1. 

Αξία σημειώσεως είναι νομίζω καί ή γνώμη του \Υ. I. ΕηΕννΪΒΐΙθ, ό 
όποιος λέγει ότι τό ρουμανικόν τραγούδι «τοΰ Μαστρομανόλη» εΤναι άναμφι- 

βόλως ελληνικόν, πιθανώς δέ τό παρέλαβον οί Ρουμάνοι άπ’ ευθείας έκ των Ελ¬ 

λήνων τής Μακεδονίας2. Έν σχέσει μέ τό όνομα Μανόλης λέγει ότι τούτο 
άπαντα είς μακεδονικάς παραλλαγάς καί 6τΐ ήτο γνωστός άρχιτέκτων, ζήσας 
κατά τό έτος 16593, χωρίς ν’ άναφέοη πόθεν λαμβάνει την πληροφορίαν ταύ- 

την, 'Η παλαιοτέρα, κατ’ αυτόν, ελληνική παραλλαγή προέρχεται έκ Καππα¬ 

δοκίας, ή ωραιότερα όμως έπεξεργασία τοΰ θέματος έγένετο είς τό ρουμανι¬ 

κόν τραγούδι διά τό κτίσιμον τής Μονής Αί·£θ$, είς τό όποιον εκφράζεται είς 
υψιστον βαθμόν τό άβοήθητον καί ή άπελπισία εμπρός είς τήν δύναμίν τής 

μοίρας4. 

Ακολούθως, ή μελέτη τοΰ Ούγγρου λαογράφου Ε^οδ Υ3ΐ·§γ£ΐ85 προεκά- 

λεσεν έντύπωσιν καί πολλάς συζητήσεις είς όλας τάς βαλκανικάς χώρας. Τάς 

νέας θεωρίας τοΰ έρευνητοΰ τούτου έκριναν παρ’ ήμΐν μέν ό Γ. Ά. Μέγας6, 

έν Ρουμανίφ δέ ό ΜΐΙιβϊ Ρορ7 καί ό Ο. Υτ&ΐιίβ8 9. 

'Ο Ε. Υ&Γ£γβΒ, χρησιμοποιήσας 229 παραλλαγάς, ήτοι 38 ούγγρικάς, 

87 βουλγαρικάς, 16 ρουμανικάς, 2 κουτσοβλαχικάς, 37 σερβοκροατικάς, 14 

άλβανικάς, 2 άθιγγανικάς, 15 έλληνικάς®, 14 γεωργιανάς (έκ Γκρουζίας καί 
Άπχαζίας τής'Υπερκαυκασίας) διετύπωσε νέαν θεωρίαν περί τής καταγωγής 
τής παραλογής, άφοΰ άνέλυσεν είς διεξοδικούς πίνακας τά μοτίβα καί τά επεισό¬ 

δια όλων των κατά λαούς παραλλαγών αύτής. 'Ωρίσμένα τούτων παρουσιά¬ 

ζουν, κατ’ αυτόν, ιδιομορφίας, αί δέ ομοιότητες οφείλονται είς αλληλεπιδράσεις 

καί άλληλοδανεισμούς. Μερικοί τών ερευνητών ύπερεξετίμησαν τινά έκ τών 
είς παραλλαγάς υπαρχόντων στοιχείων καί έστήριξαν, λέγει, είς αυτά τούς 

1. Ο. 0 ο ο ο ίΐ ΐ 3. Γ &, ένθ’ άν., σσ. 51 κέξ. Βλ. καί τήν βιβλιοκρισίαν τής μελέ¬ 

της τοΰ Οοοο1ιΪ3.Γ3. υπό Γ. Ά. Μ έ γ α, έν Λαογραφία, τόμ. 18, 1959, σσ. 561-563. 

2. \Υ. ί. Ε η ϊ 8 11 θ, Ειιτορβαη Β&ΙΙβκΙγυ, Οχίοιτί 1939, σ. 352. Κ. Ά. Ρ ω¬ 

μά ΐ ο ς, ένθ’ άν., σ. 317. 

3. \ν. 3. Ε η ί \ν ΐ δ I 1 β, ένθ’ άν., σ. 350. Κ. Ά. Ρωμαίος, £νθ* άν., σσ. 

317-318. 

4. \ν. I. ΕηΙινίβΙΙβ, ένθ’ άν., σ. 309. Κ. Ά. Ρωμαίος, £νθ’ άν., σ. 318. 

5. Ε. V & γ £ γ & 8, ΡθΓ8ο1ιυη£βη..., δβρ&Γ&Ιυιη, ένθ’ άν., σσ. 1-88. 

6. Βλ. τήν βιβλιοκρισίαν του διά τό έργον τοΰ Ε. ν&Γ£γ&8 έν Λαογραφία, τόμ. 18, 

1959, σσ. 563-577, καί είς τήν μελέτην του διά τό τραγούδι, σσ. 152-168. 

7. Μ. Ρο ρ, Νουνβΐΐβδ ν&ΓΪ&ηΙθΒ ΓΟίππ&ίηΘδ..., σσ. 435 κέξ. 

8. Ο. νΓ&Εϊβ, ένθ’ άν., σσ. 72, 107. 

9. Σημείωτέον δτι ό Ε. άγνοεΐ τήν έλληνικήν γλώσσαν. "Οταν έγραφε τήν 
μελέτην του είς τό Κέντρον Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών εΐχον συγκεντρωθή υπέρ 
τάς 300 παραλλαγάς του τραγουδιού. 
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λόγους διά την ελληνικήν προέλευσιν του τραγουδιού1. 'Ως προς τό χτίσμα 

νομίζει ότι δεν υπάρχει λόγος νά προτιμήσωμεν τό έν ή τό άλλο είδος αυτού, 

υποτιμά δε την σημασίαν, πού έχει ή οικοδομή μιας γέφυρας, παρουσιαζούσης, 

λέγει, μειονεκτήματα έναντι ενός φρουρίου ή άλλου οικοδομήματος2. Επίσης 

την κατάβασιν τής γυναικός εις τά βάθη των θεμελίων τής γεφύρας προς άνεύ- 

ρεσιν του δακτυλιδιού θεωρεί άδιανόητον. Εις τό σφάλμα τούτο περιέπεσε, 

διότι την λέξιν καμάρα τού ελληνικού τραγουδιού την συγχέει με τήν λέ- 

ξιν κάμαρα3, δωμάτιον. Έπί τής παρερμηνείας μιας λέξεως έστήριξεν επι¬ 

χείρημα κατά τής προτεραιότητος τού ελληνικού τραγουδιού4. Διά τό όνομα 

Μαηοΐθ των βουλγαρικών καί ρουμανικών παραλλαγών λέγει έσφαλμένως δτι 

τούτο δέν άπαντα εις έλληνικάς παραλλαγάς5, εις δέ τον προσηρτημένον πίνακα 

τό τάσσει εις τά δυσνόητα. Εις τό όνομα Μανόλης ύπόκειται, όπως έγραψε καί 

ό δν. δ£θΓθ.ηονΐό, ώς βάσις τό όνομα τού Μανουήλ Κομνηνοΰ !6 7. Τό εις έλλη¬ 

νικάς παραλλαγάς όνομα τού Δουνάβεως θεωρεί ότι προέρχεται έκ τού βορ¬ 

ρά. ’Άλλο σφάλμα τού Ε. είναι ότι ό Ευφράτης, ώς λέγει, δέν ά¬ 

παντα εις έλληνικάς παραλλαγάς τής βορείου Ελλάδος, ενώ τό όνομα τούτο 

υπάρχει είς παραλλαγάς έκ Θεσπρωτίας, Κεσάνης, Κωνσταντινουπόλεως κ.άΛ 

Συγκοίνας τάς ούγγρικάς καί βουλγαρικάς παραλλαγάς8 υποστηρίζει ότι δέν 

υπάρχει μοτίβον (γράφε έπεισόδιον) τών ουγγρικών πού νά μή άπαντφ καί είς 

τάς βουλγαρικάς, όπερ δέν αληθεύει9. Επειδή δ* υπάρχει καί είς τον μακρινόν 

Καύκασον έμμετρος παραλλαγή, όμοιάζουσα προς τό ουγγρικόν τραγούδι, 

καθώς καί άλλη είς τήν περιοχήν τού ροΰ τού μέσου Βόλγα, όπου κατοικούν 

οί Μορντβΐνοι, φιννοουγγρικής καταγωγής, ό Ε. συγκρίνει καί αύ- 

τάς μέ τάς ούγγρικάς καί διαπιστώνει ότι τό στοιχεΐον τής άρχαίας καυ¬ 

κάσιας παραδόσεως περί στοιχειώσεως, πού διεσώθη εις τήν Γκρουζινίαν καί 

Άπχαζίαν (Γεωργίαν), είχεν έπίδρασιν καί έπί τούς Ούγγρους, τούς διαμέ- 

νοντας είς ΕβΕβάϊβη κατά τούς 7ον - 8ον αιώνας. Οί Ούγγροι, παραλαβόντες 

1. Ε. V & γ £ γ & β, 2νθ’ άν., σσ. 8-33. Ό συγγραφεύς άγνοεΐ τήν έργασίαν τοΰ 

Ο- ΰοοοΙίϊ&Γδΐ, τάς δέ μελέτας τοϋ Ρ. 81ιθ1ί καί τοΰ Ρ. Ο&Γ&πΐ&η γνωρίζει μόνον έκ πα¬ 

ραπομπών είς αύτάς. Γ. ’Α. Μ έ γ α, Το τραγούδι..., σ. 152, 

2. Ε. ένθ’ άν., σσ. 35-36. 

3. "Ενθ’ άν., σ. 35. Τό σφάλμα, ύποδείχθέν είς τον Ε. ν&Γ^γ&ίϊ ύπό του Γ. ’Α. Μέ* 

γα διωρθώθη ύπ’ αύτου είς τήν άγγλικήν έκδοσιν της μελέτης του. 

4. Βλ. Γ. ’Α. Μ έ γ α ν, έν Λαογραφία, τόμ. 18, 1959, σ. 568. 

5. Ε. V α γ £ γ &8, ένθ’ άν., σσ. 36-37. Ό Γ. ’Α. Μ έ γ α ς (Τό τραγούδι..., σ. 

89) αναφέρει είς ποιας παραλλαγάς άπαντίμ 

6. 8 V. 8ΐβίαηονΐέ, ένθ’ άν., σσ. 188 κέξ. 

7. Γ. ’Α. Μ έ γ α, Βιβλιοκρισία..., Λαογραφία, τόμ. 18, σ. 575. 

8. Ε. V & Γ β γ & 8, ένθ’ άν., σσ. 59-69. 

9. Γ. ’Α, Μ έ γ α, Τό Τραγούδι..., σσ. 164-165. 
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τους μύθους έκ τής ώς άνω περιοχής, καθ’ ούς το θΰμα της έντειχίσεως ήτο 
ό μόνος υιός μιας χήρας ή μία κόρη, τούς μετέτρεψαν είς θυσίαν γυναικός καί 
βραδύτερου είς τραγούδι. Τοΰτο έφθασε, λέγει, είς τούς Βουλγάρους, όταν 
Ούγγροι καί Βούλγαροι ήσαν άμεσοι γείτονες ή ύπήρχεν ουγγρική κατοχή ή 
πολιτική καί πολιτιστική έπίδρασις εις τήν βόρειον Βουλγαρίαν. Οί Βούλγα¬ 

ροι, λέγει, είχον παραλάβεί τήν ουγγρικήν παραλογήν κατά τά μέσα του 14ου 
αί., έκ των όποιων κατόπιν παρελήφθη υπό των άλλων βαλκανικών λαών1. 

Τό νά μετεδόθη έξ Ευρώπης ή έκ τοΰ ελληνικού Πόντου είς τον Καύκασον 
(Γεωργίαν) ή ούγγρο-βαλκανική παραλογή, τοΰτο ό Γ>. ν&Γ£^&8 θεωρεί 
όλως αδύνατον2. 

Άλλα πώς είναι δυνατόν νά έξηγηθή ή ΰπαρξις τής παραλογής είς τούς 

βυζαντινούς 'Έλληνας του Πόντου καί τής Καππαδοκίας; 'Η περιοχή τής 
τελευταίας ήτο άποκεκομμένη από του 12ου αί., ίσως καί παλαιότερον, άπό 

τό υπόλοιπον σώμα του Ελληνισμού. “Επειτα πώς είναι δυνατόν, ώς εύστο¬ 

χους παρατηρεί ό Γ. Ά. Μέγας3, νά παραβλέψωμεν, ότι ή Γεωργία του Καυ- 

κάσου εύρίσκετο άπό τής άρχαιότητος είς στενάς πολίτιστικάς σχέσεις μέ τον 

Ελληνισμόν; Είναι δυνατόν νά άμφισβητήσωμεν ότι “Ελληνες έκ Πόντου, 

φεύγοντες τάς έπιδρομάς καί τούς διωγμούς Περσών καί Τούρκων, έγκαθί- 

σταντο κατά καιρούς είς τάς νοτίας υπώρειας του Καύκασού; "Ας προστεθή 

ότι καί ό (α. ΥγαΒϊθ λέγει βτι ή ουγγρική παραλλαγή δέν έ'χει τό ιστορικόν 

σχήμα, τό γνωστόν είς τήν νοτιοανατολικήν Ευρώπην, άποτελεΐ δ’ άπήχησιν 
του ρουμανικού τραγουδιού4. Αλλά καί έν αύτή τή Ουγγαρία παλαιότερον ό 

8. 5θ1γοηθ88γ είς μελέτην του διά τήν γυναίκα του πρωτομάστορα Κβίβ- 

ιηβη, πού έδημοσιεύθη είς τήν «Εθνογραφίαν», περιοδικόν τής Ουγγρικής 

Εθνογραφικής Εταιρείας, έν Βουδαπέστη 1923, σσ. 133 κέξ., δέχεται οτι τό 
τραγούδι έχει ελληνικήν τήν προέλευσιν. Τά πορίσματα του έν προκειμένω ό 

Ούγρος ουτος έρευνητής συνήγαγεν έκ τής έξετάσεως 16 έν όλω βαλκανικών 

παραλλαγών, τά κείμενα των όποιων κατά τό πλείστον μόνον έν επιτομή του 
ήσαν γνωστά, καί 13 ουγγρικών. 

Αίαν ένδιαφέρουσα προς τούτοις είναι ή συγκριτική μελέτη του Ρουμάνου 
έρευνητοΰ Ο. Υγ&Βϊθ5, είς τήν οποίαν διατυποΰνταί τά έξης γενικά πορίσματα, 

έξαχθέντα έκ τής έρεύνης 165 παραλλαγών, ήτοι 55 ρουμανικών, 69 βουλ¬ 

γαρικών, 5 σερβικών, 5 αλβανικών καί 31 ελληνικών. 4Η ελληνική, λέγει, 
είναι ή παλαιοτέρα όλων, διατηρήσασα τήν επικήν ουσίαν τής παλαιάς της 

1. Β. V 3. Γ £ γ 3. £, ένθ’ άν., σσ. 76-77. 

2. Γ. V & γ £ γ 3 5, £νθ’ άν., σσ. 73-75. 

3. Γ. Ά. Μ έ γ α, Βιβλιοκρισία ..., ένθ’ άν., σ. 577. 

4. Ο. ντ&Μβ, ένθ’ άν., σ. 107. 

5. ’Ένθ’ άν., σσ. 69-108. 
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μορφής1. Έν τή σέρβική υπάρχουν επεισόδια, ειλημμένα έκ των παραδόσεων 
του άδριατικοΰ χώρου, μή άπαντώντα εις τάς των άλλων βαλκανικών λαών2. 

Χωρίς ν’ απομακρύνεται τελικώς από τό ελληνικόν τραγούδι ό ανώνυμος 
Σέρβος ποιητής έδημιούργησε μίαν νέαν τεχνικήν εις τήν διήγησιν. 'Η ύπό 
του \Τι1ί Κ&Γ&^ΐό’ δημοσιευθεΐσα παραλλαγή διαφέρει τών έκ Βοσνίας καί 
Ερζεγοβίνης. Οί ανώνυμοι δημοτικοί ποιηταί ενταύθα είσήγαγον λεπτομέ¬ 

ρειας, άγνώστους εις άλλων λαών παραλλαγάς3. Έν Ρουμανία δεν αποκλείεται 
δτι κάποιον τραγούδι διά τήν θυσίαν εις οικοδόμημα θά έκυκλοφορεΐτο προ 
τής ίδρύσεως τής Μονής Αγ£6$ ώς ήχώ μερικών παλαιοτέρων ελληνικών καί 
σερβικών τραγουδιών. Κατόπιν Σέρβοι γουσλάροι, μεταβαίνοντες από χώ¬ 

ρας εις χώραν, καί όργανοπαΐκται έκ Μουντενίας Θά μετέδωσαν τό τραγούδι 
έντανώτερον κατά τά έγκαίνια τής έν λόγω Μονής4. Αί βουλγαρικαί καί ρου- 

μανίκαί παραλλαγαί προσθέτουν είς τό Θέμα τής παραλογής μερικά έπεισό- 

δια πλήρη έπικοΰ διαφέροντος, ώς 6 όρκος των μαστόρων, ή έπιορκία των, 
έκτος τού πρωτομάστορα, τά επεισόδια τά παρουσιαζόμενα είς τήν πορείαν 
τής γυναικός, πού δεικνύουν τήν άγάπην των συζύγων, καί τέλος τήν δραματι¬ 

κήν λύσιν. Οί Βούλγαροι καί περισσότερον οί Ρουμάνοι άνώνυμοι δημοτικοί 
ποιηταί έπραγματοποίησαν, λέγει, αριστουργήματα είς τήν παγκόσμιον προ¬ 

φορικήν ποίησιν διά τού συνδυασμού λυρικών καί δραματικών στοιχείων. 

Τά μυθικά καί παραδοσιακά στοιχεία εκτίθενται μόνον κατά τό μέτρον πού 
δημιουργεΐται αληθής τέχνη. Είς τό κέντρον τού τραγουδιού ίσταται ή μορφή 
τού ήρωος άρχιτέκτονος, πού μέ βαθεΐαν λύπην θυσιάζει τήν νεαράν του σύ¬ 

ζυγον με τήν τρυφεράν εικόνα τής γεμάτης από άγάπην συζύγου5. Έν Ουγ¬ 

γαρία τό τραγούδι δέν έχει τό ιστορικόν σχήμα, τό γνωστόν είς τούς λαούς 
τής νοτιοανατολικής Ευρώπης, ώς ό Γ. Ά. Μέγας παρετήρησεν6, μία δέ ουγ¬ 

γρική παραλλαγή διά τον Μαστρομανόλην άπηχεΐ τάς ρουμανικάς έκ Μολ¬ 

δαβίας (Β&ο#α) καί Τρανσυλβανίας (Οάοτίΐθί )7. Τέλος ή ελληνική παραλο¬ 

γή δημιουργεί τήν έντύπωσιν ενός αρχιτεκτονικού άριστουργήματος, διαβρω- 

θέντος από τούς καιρούς, πού μάς κάμνει νά πιστεύωμεν ότι είς μίαν προ- 

γενεστέραν εποχήν τούτο θά έξισούτο μέ τά τραγούδια τά σχετικά μέ τόν 
Όδυσσέα ή τόν Άχιλλέα. Προϊόντος τού χρόνου τά τραγούδια τής θυσίας 
διά τό οικοδόμημα έχασαν τήν ιδιαιτέραν διηγηματικήν των λαμπρότητα, 

1. Ένθ’ άν., σ. 78. 
2. Ένθ’ άν., σ. 97. 
3. ’Ένθ’ άν., σσ. 105-106. 
4. ’Ένθ’ άν., σ. 77. 
5. ’Ένθ’ άν., σ. 106. 
6. Έν Λαογραφία, τόμ. 18, σ. 577. 
7. Ο. V Γ & 1) ΐ 6, ένθ’ άν., σ. 107- 

19 - 4 - 1983 
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συνέχισαν όμως νά διατηρούν τό παλαιόν παραδοσιακόν των ύφος. Τοιουτο¬ 

τρόπως εχομεν σταθερά στοιχεία: την κατασκευήν μιας γέφυρας υπό μεγάλου 
άριθμου κτιστών, τό μυστήριον της κατακρημνίσεως, λυόμενον υπό του στοι¬ 

χείου καί συνηθέστερον υπό ένός πουλιού, πού λέγει νά θυσιάσουν τήν σύζυ¬ 

γον του πρωτομάστορα. Αύτη οδηγείται ύπό ένός παιδιού, δελεάζεται με τήν 
πτώσιν του δακτυλιδιού τού άνδρός της είς τά ύγρά θεμέλια καί έντειχίζεταί 
μέ βιασύνην ύπό του συζύγου καί των άλλων μαστόρων. Μέσα είς τον πόνον 

της θρηνεί καί καταράται1. 

Ε' ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συγκεφαλαιοΰντες πάντα τ’ άνωτέρω δυνάμεθα νά έχωμεν τά έξης συμ¬ 

περάσματα : 
α) Αί κοιναί είς πλείστους λαούς του πλανήτου μας δεισιδαίμονες δο- 

ξασίαι καί παραδόσεις περί της δι’ έντειχισμου θυσίας ζώντων νέων ανθρώ¬ 

πων κατά τήν θεμελίωσιν καί άνέγερσιν διαφόρων οικοδομημάτων προς στοι- 

χείωσιν αύτών άπηχούν πραγματικάς ανθρωποθυσίας παναρχαίων χρόνων 

της πρωτογόνου άνθρωπότητος. Τά άνθρώπινα θύματα μέ τήν άνέλιξιν τού 

πολιτισμού προϊόντος του χρόνου άντικατεστάθησαν δι’ έντειχίσεως άνθρωπί- 
νης σκιάς, θυσίας ζώων καί έγκατορύξεως είς τά θεμέλια οστών ανθρώπων ή 

ζώων, νομισμάτων ή άλλων άντικειμένων, έχόντων μαγικάς ιδιότητας. ’Λλλ* 

εϊς τινας λαούς, ώς είς τούς "Ελληνας καί άλλους, ενωρίς ακόμη καί κατά 
τούς προϊστορικούς ήδη χρόνους άντί άνθρωποθυσιών έχομεν θυσίας ζώων, 

ενώ είς άλλους, πολιτιστικώς καθυστερημένους, διετηρήθησαν καί μέχρι των 

ημερών μας αί άγριαι άνθρωποθυσίαι. 
β) Τό ώς άνω παραδοσιακόν έθιμον της άνθρωποθυσίας είς οικοδομή¬ 

ματα έξειλίχθη ύπό ποιητικήν μορφήν είς εν δημώδες άνώνυμον έπικόν τρα¬ 

γούδι (παραλογήν) μόνον εϊς τήν περιοχήν της νοτιοανατολικής Εύρώπης. 

γ) Αί παραλλαγαί της ώς άνω παραλογής είς τούς διαφόρους λαούς χα¬ 

ρακτηρίζονται διά τήν ποικιλίαν των εϊς τήν διαμόρφωσιν τής ύποθέσεως, άλλ’ 

ή κεντρική ιδέα αύτής συνίσταται είς τήν θυσίαν τής νεαράς γυναικός τού 

πρωτομάστορα, μητρός μικρού παιδιού. 

δ) Τό τραγούδι (παραλογή) έδημιουργήθη άρχικώς κατά τον 11ον 
μ.Χ. αί., ίσως καί παλαιότερον ύπό τού βυζαντινού Ελληνισμού τής Μικράς 
Ασίας καί έκεΐθεν διεδόθη είς τόν έλλαδικόν χώρον, ζήσαν έπί αιώνας ύπό 
τά ονόματα κυρίως «τής Τρίχας τό γεφύρι» καί «τού γεφυριοΰ τής "Αρτας» 

καί έν συνεχείς είς τόν υπόλοιπον χώρον τής νοτιοανατολικής Εύρώπης. Είς 

1. ’Ένθ’ άν., σ. 105. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 9 



130 Δημητρίου Β. Οίκονομίδου 

τήν περιοχήν του Καυκάσου εΐσήλθε λίαν πιθανώς υπό των έκεϊ κατά καιρούς 

καταφευγόντων δι’ ιστορικούς λόγους Ελλήνων του Πόντου. 

ε) Εις τάς προς βορράν τής Ελλάδος χώρας ή παραλογή ύπέστη δια- 

σκευάς μέ μεταβολάς εις τό είδος του κτίσματος (αντί γεφύρας κάστρον, 

φρούριον ή μοναστήρι ή άλλο οικοδόμημα) καί εις τον τρόπον τής έντειχίσεως 

τοϋ θύματος. Πολλά λεπτομερειακά επεισόδια των εις τάς χώρας αύτάς πα¬ 

ραλλαγών διέσπασαν τήν ενότητα καί τήν δομήν τού αρχικού επικού τραγου¬ 

διού καί προσέδωκαν εις αυτό εθνικόν κατά τόπους χαρακτήρα, πού ώδήγη- 

σεν έρευνητάς τινας εις παρακεκινδυνευμένα συμπεράσματα. 

ς·) Φορείς τής διαδόσεως του ελληνικού τραγουδιού εις τάς ώς άνω χώ¬ 

ρας ήσαν κυρίως οί πολυπληθείς 'Έλληνες μετανάσται, οί όποιοι καθ’ όλους 

τούς αιώνας τής τουρκοκρατίας κατέκλυζον τάς χώρας τής βαλκανικής καί 

τής κεντρικής Εύρώπης, δημίουργοΰντες παντού άνθηράς παροικίας, ή ιστο¬ 

ρία τών όποιων δεν έγράφη ακόμη1. Οί δ’ εκ τής Πίνδου καί τών Τζουμέρ¬ 

κων οικοδόμοι έκτιζαν γεφύρας, μοναστήρια, φρούρια, οικίας εις όλην τήν 

έν λόγω περιοχήν. Άντιθέτως μεταναστεύσεις Ούγγρων, Ρουμάνων ή Σλά¬ 

βων από τά εύφορα εδάφη του βορρά προς τά πτωχά τού νότου δεν συνέφερον 

εις τούς λαούς αυτούς νά πραγματοποιούν καί ούτω δεν μαρτυροΰνται. Πρός 

τούτοις οί άθιγγανικής κατά τό πλεΐστον καταγωγής όργανοπαΐκται, πλήν 

τών Σέρβων γκουσλάρ, τών Βουλγάρων καί τών Ρουμάνων σουβλιαριτζή- 

δων, βντες πολύγλωσσοι, ήσαν καί αυτοί φορείς μεταδόσεως τραγουδιών άπό 

λαού εις λαόν. 

ζ) Ή χρονολόγησις τών άλβανικών, σερβικών, βουλγαρικών καί ουγγρι¬ 

κών παραλλαγών δεν είναι εύκολος, διότι τά τραγούδια αυτά μέ τήν πάρο¬ 

δον τού χρόνου άπέβαλον τήν αρχικήν των μορφήν, υπέστησαν ποικίλους συμ¬ 

φυρμούς, άλληλοδανεισμούς καί έδέχθησαν στοιχεία νέα, ώς ονόματα προσώ¬ 

πων καί τόπων, ώς καί επεισόδια καί λεπτομέρειας άπό τήν τοπικήν ή έξω¬ 

θεν μυθικήν παράδοσιν. 'Η περίπτωσις τής χρονολογήσεως τού ρουμανικού 

τραγουδιού «τού Μαστρομανόλη» εις τον 18ον αί. δύναται νά ίσχύση καί διά 

τινας τών άλλων εθνικών παραλλαγών. 

η) Εις τάς έλληνικάς παραλλαγάς τού τραγουδιού διετηρήθη επί αι¬ 

ώνας άφ’ ενός μεν ό σεβασμός πρός τήν παράδοσιν τών θεματικών στοιχείων, 

άφ’ ετέρου δ’ ό σεβασμός πρός τήν παράδοσιν τής μορφής, πού ήτο πάντοτε 

καί είναι τόσον άναγκαία καί τόσον προσφιλής είς τήν έλληνικήν ψυχήν. Τό 

έλληνικόν τραγούδι διακρίνεται διά τήν λιτότητά του, ίδιον χαρακτηριστικόν 

1. *0 αείμνηστος φίλος μου Κλεόβουλος Τσούρκας ήτοίμαζε βιβλίον διά την ιστορίαν 
των έν Ρουμανία ελληνικών παροικιών. Είχε συγκεντρώσει ένδιαφέρον καί πλούσιον υλι¬ 

κόν, άλλα τό έν λόγω βιβλίον δέν κατώρθωσε νά δημοσίευση, διότι τον έπρόλαβεν ό θάνατος- 
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γνώρισμα τής ακραιφνούς και γνήσιας δημώδους ποιήσεως, τήν συντομίαν 
τής διηγήσεως καί τήν φυσικήν σύνδεσιν των έπεισοδίων του χωρίς παρεμ¬ 

βολήν εξεζητημένοι λεπτομερειακών στοιχείων. Πλατυασμόν κατ’ εξαίρε¬ 

σή παρουσιάζουν μόνον βεβαίως μερικαί Κυπριακαί παραλλαγαί μέ κά¬ 

ποιον πληθωρισμόν λεπτομερειών, όφειλομένων είς ποιητάρηδες, έν άντιθέ- 

σει προς άλλας έκ τής ήπείρωτικής κυρίως Ελλάδος, είς τάς οποίας επικρατεί 
υπερβολική συντομία τής διηγήσεως καί το άπότομον τής λυρικοδραματικής 
διατυπώσεως. 

θ) Τά είς τάς σερβικάς, ρουμανικάς καί ούγγρικάς παραλλαγάς στοιχεία 

τής επιορκίας των μαστόρων, τών παρακλήσεων του πρωτομάστορα προς τον 
Θεόν, διά νά παρεμβάλη εμπόδια εις τόν δρόμον του θύματος, τών παρακλή¬ 

σεων τής ήρωίδος δι’ έαυτήν καί διά τό μικρόν παιδί της, τών μαρμαρωμά- 

των, τών πτερών του Ικάρου, του διαλόγου πατρός καί παιδιού διά τήν έν- 

τειχισθεΐσαν μητέρα, τέρπουν περισσότερον τόν άνθρωπον, πού έτράφη μέ 

τήν λογίαν λογοτεχνίαν παρά τόν κατανοούντα τό βάθος καί τό άπέριττον κάλ¬ 

λος τής άληθοΰς δημώδους ποιήσεως. 

ι) Έκ τών ξένων ερευνητών οί περισσότεροι έχουν παροίδεχθή τήν περί 

μονογενεσίας τού τραγουδιού γνώμην, ολίγοι δέ τήν περί πολυγενεσίας. Άλλ’ 

ή ένότης όλων σχεδόν τών παραλλαγών περί τήν κεντρικήν ιδέαν προϋποθέ¬ 

τει κοινήν άρχήν, κοινόν άρχικόν πρότυπον, τούτο δ* είναι τό παλαιότερον, πού 

άπαντα είς τόν Πόντον, τήν Καππαδοκίαν καί τήν Λυκαονίαν, Δεν επιτρέπε¬ 

ται δέ ν* άγνοοΰμεν τό ιστορικόν γεγονός, ότι τά αρχαϊκά αύτά κέντρα άδια- 

σπάστως άνήκον εις τήν βυζαντινήν επικράτειαν, οτε τό τραγούδι έδημιουρ- 

γήθη. 

ια) 'Η θεωρία τού Η. περί ουγγρικής τού τραγουδιού προε- 

λεύσεως καί διαδόσεως αύτού είς τούς Βουλγάρους καί έξ αύτών είς τούς άλ¬ 

λους βαλκανικούς λαούς, άποτέλεσμα ατελούς συγκρίσεως, παρερμηνειών τών 
καθ’ έκαστον στοιχείων καί επεισοδίων τού ελληνικού ίδί<£ τραγουδιού, όρθώς 

καί δικαίως δεν έγένετο δεκτή τόσον παρ’ ήμΐν, όσον καί υπό τών έκτος τής 
Ελλάδος ερευνητών. 

ιβ) 'Η θεωρία τού Αάτ. ΚοοΙπ, καθ’ ήν τό πρόβλημα περί τής καταγω¬ 

γής του τραγουδιού είναι «ψευδοπρόβλημα», δέν εύσταθεΐ, διότι άνευ τής 

λύσεως αύτού δέν είναι δυνατόν νά μελετηθή τό άρχικώτερον καί τό ύπ’ αυ¬ 

τού θεωρούμενον ώς σημαντικώτερον, δηλαδή είς ποιον λαόν έγνώοισε τό θέ¬ 

μα τούτο τήν μεγαλυτέραν του άνθησιν καί είς ποιον τόπον ώλοκλήρωσε τόν 
καλλιτεχνικόν του προορισμόν καί τήν αισθητικήν του αξίαν. Ό έν λόγω φί¬ 

λος ερευνητής θά ώφειλε νά λάβη ύπ’ οψΐν ότι αύτά, πού ισχύουν διά τήν λο¬ 

γίαν (ατομικήν) λυρικήν καί δραματικήν ποίησιν, ισχύουν ώς μέθοδος καί έν 
γένει τρόπος έρεύνης καί εφαρμόζονται καί διά τήν άνώνυμον καί ομαδικήν 
δημώδη ποίησιν. 'Η δέ πείρα άπό τήν φιλολογικήν μελέτην τής λογίας ποιή- 
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σεως είναι ικανή νά βοηθήση τόν λαογράφον ερευνητήν καί άντιστρόφως £ 

λαογράφος δύναται νά βοηθήση τον φιλόλογον εις τήν λύσιν προβλημάτων 
άφορώντων εις τήν λογίαν ποίησιν, ώς π.χ. τής πατρότητος ενός ποΐηΤικο£ 

έργου κ.ά. 'Ομίλοΰντες συγκεκριμένως διά τήν ελληνικήν παραλογήν πιστεύ- 

ομεν μετά του συναδέλφου Ο. Υγ&Ιη6 ότι αυτή, εκτός του ότι άποτελεΐ τον 
πυρήνα καί τό πρότυπον όλων των άλλων εθνικών παραλλαγών, δίδει πρός 
τούτοις τήν έντύπωσιν ενός αίσθητικώς αρτίου καί άριστουργηματικου ποι¬ 

ητικού έργου, δημιουργηθέντος υπό λαοΰ, διαθέτοντος πλουσίαν εις βάθος 
καλλιτεχνικήν φαντασίαν καί εκφράζοντας καί έφαρμόζοντος εις τήν δημώ¬ 

δη του ποίησιν τό «μέτρον άριστον». 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 



ΓΙΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΟΤ ΕΑΜΡΕ 

ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΤΟΤ ΘΕΟΛΟΓΟΤ 

Κατά την άνάγνωσιν των έργων Γρηγορίου του Θεολόγου1, καί μάλιστα 

των ποιητικών, διεπίστωσα μετ’ έκπλήζεως ότι πολλαί λέξεις δέν περιλαμ¬ 

βάνονται εις τό ειδικόν Πατερικόν Λεξικόν του Ο. \Υ. Η. Ε 3 ιη ρ 62. Συ¬ 

στηματική άποδελτίωσις καί έλεγχος αναβιβάζει τάς λέξεις ταύτας εις 271. 

'Έτεραί 71 λέξεις καταχωρίζονται εις τό Λεξικόν μέ ενδείξεις άλλων, πολ- 

λάκις μεταγενεστέρων, συγγραφέων, ένφ άπαντώνται καί εις τα κείμενα του 

Γρηγορίου. Συνεπώς, 342 λέξεις τούλάχιστον εκ των έργων του Γρηγορίου 

δέν είναι γνωσταί εις τον Ε 3 πι ρ 6. Ό άριθμός δέν είναι, νομίζω, ευκατα¬ 

φρόνητος. 

Δέν είναι εις τάς προθέσεις μου νά υποτιμήσω τό κΰρος τοϋ ΙΙατερικοΰ 

Λεξικού, τό όποιον αποτελεί μέγα κατόρθωμα τής λεξικογραφίας καί είναι 

άναμφισβητήτως τό έγκυρότερον όργανον μελέτης των πατερικών κειμένων. 

Επιθυμώ απλώς νά έπισημάνω μίαν έλλείψιν καί νά θέσω ένα πρόβλημα. 'Όταν 

εις λεξικόν τοιαύτης περιωπής έπισημαίνωνται τόσα κενά, καί μάλιστα εις 

συγγραφέα τόσον μεγάλου αναστήματος, ώς είναι ό Γρηγόριος, είναι προ¬ 

φανές ότι έχομεν άνοικτόν ένα σοβαρόν φιλολογικόν πρόβλημα. Ό θησαυρός 

τής λογίας βυζαντινής γλώσσης, εις την περιοχήν τής πατερικής γραμματείας 

τούλάχιστον, δέν έχει πλήρως συλληφθή. Διαφεύγουν πολλά καί τούτο πρέπει 

1. Ή περί Γρηγορίου βιβλιογραφία είναι απέραντος. Άρκοΰμαι νά μνημονεύσω έν- 

ταΰθα μόνον τά νεώτερα μελετήματα καί έργα, είς τά όποια συγκεντροΰται ή σχετική βι¬ 

βλιογραφία: Ρ. Ε β ί Η β γ ζ, δίυάΐβη ζιι Ογο^ογ νοη Ναζΐαηζ. Μγ11ιο1θ£Ϊβ, ϋ&βιΐϊβ- 

ίβΐΊΐη^, 8ο1ιο1ί»δΙβη, Βοηη 1958 (μηχαν. διατριβή). ΤΗ. 8 ρ ί ά 1 ί 1ί, Ογο^ΟΪγο (1θ 

ΝΗζίαηζβ, ΙηίΓοάυοΙΐοη α ΓόΙυάβ άβ 83 άοοίηηβ δρΐρίίυβίΐβ, Κοπίβ 1971 [=Οπ6ηΙ&1ΐ& 

01ιΠ8ΐΪ3η& Απαΐβοΐδ, 189]. Βλ. καί τήν έπί τής γλώσσης τοϋ Θεολόγου μελέτην: Μ & η. 

Κ β γ I 8 ο 1ι, ΒΠάβΓδρΓαοΙιβ Ι)βΐ Ογ8§ογ νοη Ναζϊβηζ, Ογ&ζ 1980. Συναγωγή βιβλιο¬ 

γραφίας καί είς τό άρθρον τοϋ Η. Μ. ΙΥβΓίιβΙΐίη, έν ΕΤΚ IV, 19602, στ. 1209-1211. Επί¬ 

σης ί&ΐΏββ ,Ιοίΐη Κϊζζο, Τ&β Εηοοιηΐϋίη οί Ογθ^ογυ Ν&ζΐ&ηζβη βχ ΝΐοβΙβδ Ιίιβ 
Ρ&ρ1ΐΐ3£οηΐ&η, ΒΓυχβΙΙβδ 1978 (= 8ηί)5Ϊ(1Ϊ3 Η&§ίο§Γ&ρ1ιίθ3 58). Διά τήν έλληνικήν βι¬ 

βλιογραφίαν βλ. Ά ν δ ρ έ ο υ Ί . Φ υ τ ρ ά κ η, Τό ποιητικόν Ιργον Γρηγορίου τοϋ Να- 

ζιανζηνοΰ, ΕΕΘΣΠΑ Ι£', 1968 Τιμητικόν Αφιέρωμα είς Άμίλκαν Άλιβιζάτον), 

σσ. 571-621. II. Κ. Χρήστου, άρθρον έν ΘΗΕ 4, 1964, στ. 708-729. Επίσης Στ 
Παπαδοπούλου, Γρηγόριος ό Θεολόγος, Άθήναι 1980. Μ ι χ. Σ τ α σ ι ν ο π ο ύ- 
λ ο υ, Μορφές άπό τόν τέταρτον αίώνα μ.Χ·, Αθήνα 1972, Β' Ικδ. 1982). 

2. Ο. \ν. Η. Ε α ππ ρ β, Α ΡαΙπβϋο ΟγοοΙι Εεκίοοπ, ΟχίοΓά 19764. 
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νά προβλημα'Γί'Ηί τούς ειδικούς1. Τήν ανάγκην προσεκτικής καί συστημα¬ 

τικής λεξικογραφήσεως των πατερικών κειμένων καθιστά περισσότερον επι¬ 

τακτικήν τδ γεγονός ότι τά μεγάλα λεξικά τής αρχαίας ελληνικής αφήνουν 

συνήθως έξω άπό τά ενδιαφέροντα των τήν πατερικήν γραμματείαν ή άποδελ- 

τΐώνουν κείμενα έκλεκτικώς. Είναι περίεργον οτι εις τό λεξικόν τής ελληνικής 

γλώσσης των Εΐάάθΐΐ- 3οθΙΙ-,ΓοηΒ8 (Ε3Ι)2 εύρίσκεται ό Συνέ- 

σιος ό Κυρήνης καί απουσιάζει 6 Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός. Τό λεξικόν του 

Ε. Α. δορίιοοίβδ είναι ελλιπέστατον3. Είναι βέβαιον ότι μόνον έκ τής 

γλώσσης του Γρηγορίου θά προστεθούν εις τά ελληνικά λεξικά πολλαί εκα¬ 

τοντάδες αθησαύριστων λέξεων. 

Δεν πρέπει νά ίσχυρισθή κανείς ότι ό Γρηγόριος είναι ακραία περίπτωσις 

συγγραφέως καί ποιητοΰ, πού χρησιμοποιεί σπανίους γλωσσικούς ή ποιη¬ 

τικούς τύπους, λέξεις «άπαξ» καί πλαστά σύνθετα. Ένα λεξικόν πρέπει βε¬ 

βαίως νά ένδιαφέρεται καί διά τά στοιχεία ταΰτα4. Ό Ε Ά γϊι ρ β, άλλωστε, 

δεν άπέκλεισε άπό τά ενδιαφέροντα του λεξικού του ούτε τό ποιητικόν έργον 

του Γρηγορίου ούτε καί αυτήν τήν τραγωδίαν «Χριστός Πάσχων»5, ή οποία 

συνεξεδόθη εις τήν Ελληνικήν Πατρολογίαν του I. Ρ. Μ ί § Π 6 με τά Γρη- 

γορίανά έπη, ώς έργον τού μεγάλου Πατρός6. 

Άπό άπόψεως καθαρώς φιλολογικής ή μελέτη τής γλώσσης άποδει- 

1. Δέν κομίζω γλαύκα. Τήν ανάγκην ύπέδειξαν ήδη πολλοί καί τό πρόβλημα έχει 
τεθή. Πρβλ. Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, Έπί τής άνάγκης συντάξεως θησαυρού τής λογίας 
βυζαντινής γλώσσης, ΕΕΒΣ ΛΓ', 1964, σσ. 1-16, όπου καί μεθοδολογικά ζητήματα καί 
σαφαί υποδείξεις. Πρβλ. καί «Γ. Ε. ΚαΓηγαπηορυΙοδ, Α διίΓνβχ οίβίίοι*1$ίοΓ 
ΙΠβ ΟΓβηΙ,ΐοη οί Βγζ&ηΙΐηβ Εβχίοη, «Βυζαντινά» 4, 1972, σσ. 215-236. 

2. ’Έχω ύπ’ όψιν καί τό Συμπλήρωμα τοϋ λεξικού: Η. Ο. Εΐθάεΐΐ-Κ. 8θοίί-Η. 

81ιι&γΙ ,Ιοηβδ, Α Ορββ1ι-Εη£ΐΪ8ΐι Εθχίοοη. Α Βυρρίβιηβηΐ,, ΟχίοΓά 1968, ώς καί τήν 
έλληνικήν έκδοσιν: Συμπλήρωμα τοΰ Μεγάλου Λεξικού τής Ελληνικής Γλώσσης σχε- 

διασθέν υπό Κ. Δ. Γεωργούλη, συνταχθέν δέ ύπό όμάδος φιλολόγων έπιστασί^ II.Κ. 

Γεωργούντζου, ’Αθήναι τ. I (1972), II (1977). Κριτικήν τοΰ πρώτου τόμου μέ 
πλήθος παρατηρήσεων επί των έλλείψεων καί άνεπιστασιών, ύπό Ν. Β. Τ ω μ α δ ά κ η, 

έν ΕΕΒΣ ΜΑ', 1974, σσ. 455-478. 

3. Ε. Α. 8 ο ρ Ιι ο ο 1 θ 8, ΟΓββΙί Ιβχϊοοη οί Πιθ γοιϊιβϊι ί>γζ&ηΙίηβ ρονΐοάδ 
(ίΓΟίη Β.β. 446 Ιο Α.ϋ. 1100), Νβνν Υοτίι 1888. 

4. Σημειωτέον ότι ή γλώσσα τοΰ Γρηγορίου ήδη ένωρίς κατά τούς βυζαντινούς χρό¬ 

νους άπετέλεσεν άντικείμενον λεξικογραφήσεως, συνταχθέντος γλωσσαρίου έπιγραφομένου: 

«Λέξεις έκ τοΰ Θεολόγου», έκδ. I ο. 8 » ] ά & 1ς, Αηοηγΐϊΐί Οχοηΐβηδϊδ Ιβχϊοοη ϊη ογ»- 

Ιίοηβδ θΓβ£οι·ϋ ΝΗζϊηηζβπϊ, 8γπι1)θ1& Οτηιηιηηίϊοη ϊη ΚοηΟΓβιη ΚοζννηάοΑνβΙιϊ, Κι&- 

Ιιολι 1927, σσ. 153-177 [=Εβχίοο Οι*&βο& ππηοΓ», ίκδ. ύπό Κ. ΕηΙΙβ βΐ Η. ΕιΊ)δβ, 
Ιίϊΐάβδίΐβΐιη 1965, σσ. 166-190]. 

5. Εις τήν Εισαγωγήν τοΰ Λεξικού, σ. V. 

6. ΡΟ 38, 133-338. Νεωτάτη κριτική έκδοσις ύπό Α. Τ α ί 1 ϊ β ρ, Οΐ'έ^οΪΓΟ (Ιο Ν&' 

ζϊηπζο, ί>Ά Ρ&δδϊοη άυ ΘΙιπδΙ. ΤΓη^βθίβ.. ., Ρηγϊκ 1969 (8οιΐΓθβΒ ΟΙΐΓέΙϊοηηοδ, 149). 
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κνύει καί τό εύρος τής παιδείας καί τάς επιδράσεις πού έδέχθη ένας συγγραφεύς, 

καθώς καί την προσωπικήν του δύναμιν να παράγη νέας λέξεις καί να πλου- 

τίζη την γλώσσαν μέ νέους σχηματισμούς. Δέν πρέπει να μάς διαφεύγη δτι 
6 Γρηγόριος είναι ό μέγας σύνδεσμος τής χριστιανικής μέ την άρχαίαν έλληνι- 

κήν γραμματείαν, καθώς είναι σταθερώς προσκεκολλημένος είς την γλώσ¬ 

σαν καί τα μέτρα των Ελλήνων ποιητών. "Οπως προσφυώς έχει παρατηρηθή, 

ό Γρηγόριος ήτο «κατά το ήμίσυ χριστιανός καί κατά τό έτερον ήμισυ σοφι¬ 

στής»1. Είς τό εργον του σώζονται πολλά στοιχεία του αρχαίου ελληνικού 
κόσμου καί βεβαίως καί γλωσσικά. Ή διερεύνησις του θέματος είναι δυνατόν 
νά όδηγήση είς χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι χαρακτηριστικόν οτι αί περισ- 

σότεραι τών λέξεων τής παρούσης συναγωγής εύρίσκονται κατά κανόνα είς 
τα κείμενα τών ελληνιστικών καί έλληνορρωμαϊκών χρόνων, πολλάκις καί είς 
τάς αυτάς ή παρόμοιας φράσεις. Άρκοΰμαι είς ολίγα χαρακτηριστικά πα¬ 

ραδείγματα: 'Η σπανία λέξις άποπτνστήρ (ο), λεγομένη επί ίππου μη άνεχο- 

μένου τον χαλινόν, άπαντα άπαξ μόνον είς τον Όππιανόν ('Αλιευτικά 2,11): 

ίππον άποπτνστήρα χαλινών. Είς τον Γρηγόριον (βλ. κατωτέρω) ή φράσις 
έπαναλαμβάνεται αύτουσία. Τό πλαστικόν έπίθετον οργιάδων -όδοντος είς τόν 
Άπολλώνιον τον Ρόδιον (Άργοναυτικά Β 820) είναι προσδίοριστικόν τοΰ 

άγριοχοίρου: κάπριος οργιάδων. Είς τόν Γρηγόριον προσδιορίζει τόν ελέ¬ 

φαντα, έ'χοντα, ώς καί ό κάπρος, εξέχοντας λαμπρούς όδόντας. Ή όμοιότης 
μέ ώδήγησε νά υποθέσω την ονομαστικήν οργιάδων (άντί τής συνήθους: άρ- 

γιάδονς) (βλ. λ.). Ακόμη περισσότερον διδακτικόν είναι τό σπάνιον όνομα 

διψάς (ή), πού σημαίνει είδος δηλητηριώδους έχίδνης, τό δήγμα τής οποίας 
προκαλεΐ ίσχυροτάτην δίψαν, εξ ου καί τό όνομα τοΰ δφεως. Την λέξιν εύρί- 

σκομεν είς τόν Νίκανδρον (Θηριακά 334), καθώς καί είς τόν Αίλιανόν (Περί 
ζώων ίδιότητος 6,51). Είναι προφανές οτι έξ αυτών άντλεΐ ό Γρηγρόριος: 

Διψάς τις έΰτι τών εχιδναίων γενών, 

τούτων ό'σ’ ή έρημος Αίγυπτον φέρει. 
Τούτης τό τύμμα οΐον ή κλήσις λέγει. 

(ΡΟ 37, 867Α) 

Αναφέρω άκόμη τό άθησαύριστον καί άπαξ άπαντώμενον πατρωνυμικόν δρο- 

κοντιάδης (ό), άναφερόμενον είς τόν Μέγαν Αλέξανδρον καί στηριζόμενον 
είς τόν ευρέως διαδεδομένον μΰθον τής γεννήσεώς του έκ συνευρέσεως τοΰ 
θεοΰ "Αμμωνος μεταμορφωμένου είς δράκοντα μετά τής Όλυμπιάδος. Τόν 
μΰθον γνωρίζει ό Γρηγόριος προφανώς έκ τοΰ Πλουτάρχου (Αλέξανδρος 3), 

1. Γίρβλ. Ο. Β ά γ (1 ο η ϊι ο \ν ο γ, ΟβΒοΙιίοίιΙβ άορ &11οίιπδ11ϊοίιβη υίβΡ&ΙιΐΓ, Ργθϊ- 
ΒυΓ£ 19232, τ. 2, α. 172. 
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παραδίδοντος ότι ό Φίλιππος έτυφλώθη κατά τον ένα οφθαλμόν, διότι παρη- 

κολούθησε την θείαν ένωσιν: άποβαλεϊν δε των όψεων αυτόν την έτέραν, ψ 
τω τής θνρας άρμω προϋβαλών κατώπτενεν εν μορφή δράκοντος αννενναζό- 

μενον τή γνναικί τον θεόν. 

Δεν πρέπει άκόμη νά μας διαφεύγη οτι ό Γρηγόριος είναι ή μεγάλη και 

άκένωτος πηγή εμπνεύσεων καί επιδράσεων εις ολόκληρον την βυζαντινήν 

φιλολογίαν, θρησκευτικήν καί κοσμικήν. "Ολοι δανείζονται από τα έργα του 

ποικίλα στοιχεία, κυρίως γλωσσικά, έτοιμον καί φραστικώς διαμορφωμένον 

υλικόν. Έτσι, λέξεις καί φράσεις μεταγενεστέρων συγγραφέων ανήκουν συχνά 

εις τον Γρηγόριον. Μάς χρειάζονται πλήρεις γλωσσικοί πίνακες των έργων 

του Γρηγορίου διά την διερεύνησιν των σχέσεων καί των επιδράσεων, τάς 

οποίας ήσκησεν εις τούς μεταγενεστέρους βυζαντινούς συγγραφείς. "Ισως διά 

τής εις βάθος μελέτης τής γλώσσης νά καταστή δυνατή ή οριστική λύσις του 

προβλήματος τής πατρότητος τής τραγωδίας «Χριστός Πάσχων», θέμα πού 

φαίνεται ότι διχάζει άκόμη τούς μελετητάς1. 

Πέρα τούτων, ή μελέτη τής γλώσσης του Γρηγορίου δύναται νά όδηγήση 

εις ερμηνείας καί διορθώσεις κειμένων. Αναφέρω ένα παράδειγμα: Εις το 

τριώδιον τής Μ. Παρασκευής τού Κοσμά τού Μελωδου (ωδή θ', 3) υπάρχει 

ή φράσίς αντοφθόνω κακία2. Τό έπίθετον αυτ άφθονος είναι γνωστόν εις 

τό λεξικόν Εδΐ έκ τού Ευσταθίου Θεσσαλονίκης (Πονημ. 205.4) καί ερμη¬ 

νεύεται εις τήν ελληνικήν εκδοσιν (Κωνσταντινίδη): «ή προσωποποίησή, ή 

ένσάρκωσις τού φθόνου». Είναι προφανές ότι ή σημασία αυτή άποδιδομένη 

είς τό ουσιαστικόν κακία τής φράσεως αποτελεί πλεονασμόν, άφου ή κακία 

εμπεριέχει καί τον φθόνον. Τούτο φαίνεται έκ τής παραθέσεως πλήρους τού 

σχετικού τροπαρίου: Τοϊς εθνεαιν έκδοτον τήν ζωήν | αυν τοΐς γραμματεναιν | 

άναιρεϊσθαι οί ιερείς | παρέσχον, πληγέντες | αντοφθόνω κακία, | τον φύσει 
ζωοδότην, | δν μεγαλννομεν3. Οί ιερείς δηλ. καί οί γραμματείς, πού τούς 

έπληξεν ή αντόφθονος κακία, παρέδωσαν είς τά έθνη τήν ζωήν (δηλ. τόν 

Χριστόν), διά νά θανατωθή. Νομίζω ότι εδώ μάς διαφωτίζει ό Γρηγόριος, ο 

όποιος παρέχει τό άθησαύριστον έπίθετον αντόφονος, καί μάλιστα είς τήν 

φράσιν: αντοφόνω κακίη £νδοθι τηκομένονς (ΡΟ 37, 774 Α, Ι.ΙΙ.ΙΕ', 118). 

Γνωρίζομεν πόσον έττηρεάζεται ό Κοσμάς από τόν Γρηγόριον, τού οποίου 

1. Οί περισσότεροι άρνοΰνται την άπόδοσιν τής τραγωδίας είς τόν Γρηγόριον καί θεω¬ 

ρούν τό έργον πολύ μεταγενέστερον. Τό άνάγουν είς τόν ΙΑ' ή ΙΒ' αίωνα. Πρβλ. IV. Η 6- 
γ & π ό η θ γ, Ε& ροβδΐθ ρΓοϊ&ηβ »ιι Χίο δϊέοΐβ βΐ 1« οοηη&ϊδΗαηοθ <1β5 βυΙβυΓδ «ηοκ'ΐΐδ, 
ΤΓανοαχ οί ΜέιηοίΓβδ 6, 1976, σσ. 250-251. 

2. Πρβλ. νν. ΟΙιτίδΙ-Μ. Ρ«Γ3ηΐ1ϊ8ΐ3, ΑπΙΙίοΙο^χβ Οταοοο οαϊ-πυηυιη 
οΙιπδΙΐΒηοηιιη, ΕίρδΪ3β 1871, σ. 195. 

3. Αυτόθι. 
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χρησιμοποιεί λέξεις, φράσεις καί σχήματα1. Είς εμέ τουλάχιστον δεν μένει 
αμφιβολία οτι ή φράσις έλήφθη έκ τοΰ Γρηγορίου καί ή διόρθωσις αντοφόνω 
κακία είναι επιβεβλημένη.1'Ως προς την ερμηνείαν διαφωτιστικόν είναι το σ/ό- 

λιοντής Πατρολογίας: «3ΐο αρρβΠαΙ ίηνΐάϊ&ηα, ί]ΐπϊηνί(1ιιιη ίρβιιηη οοηίίοίΐ». 

Κατέστη ήδη σαφές 6τι ή μελέτη τής γλώσσης τοΰ Γρηγορίου είναι 
έπιβεβλημένον και έπιτακτικόν εργον, καί διά τήν διερεύνησίν των σχέσεων 

τής πρωίμου χριστιανικής φιλολογίας μέ τήν αρχαιοελληνικήν καί διά τον 
έλεγχον των επιδράσεων τοΰ Γρηγορίου έπί τούς μεταγενεστέρους. ’Λπο τής 

άπόψεως ταύτης ή παρούσα συμπληρωματική συναγωγή γρηγοριανών λέξεων 
δέν στερείται, νομίζω, φιλολογικού καί γλωσσικού ενδιαφέροντος καί δύναται 

νά θεωρηθή ώς μικρά συμβολή είς το θέμα. 

Το υλικόν παρουσιάζεται άλφαβητικώς, Τά λήμματα στηρίζονται πάν¬ 

τοτε μέ παραθέματα καί μέ ακριβείς βιβλιογραφικάς παραπομπάς. Αί παρα- 

πομπαί γίνονται είς τήν Ελληνικήν Πατρολογίαν (ΡΟ), πλήν των επιστολών 

τοΰ Γρηγορίου, διά τάς οποίας έλήφθη ύπ’ οψιν ή τελευταία κριτική έκδοσις 

τοΰ Ρ. Ο & 11 & γ2. Πάσαί αί έκ των επιστολών άποδελτιωθεΐσαι λέξεις 

υπάρχουν καί είς τήν έκδοσιν της Πατρολογίας3, επομένως περιέχονται είς 
τό πεδίον έρεύνης τοΰ Ε Ά πι ρ β. Δέν άπεδελτιώθη ή τραγωδία «Χρίστος 

Πάσχων», τής όποιας ή άπόδοσις είς τύν Γρηγόριον αμφισβητείται ζωηρώς. 

Αί παραπομπαί είς τά ποιήματα τοΰ Γρηγορίου είναι πλήρεις. Αναγράφεται 

ό τόμος καί ή στήλη τής Πατρολογίας, τό βιβλίον, τό τμήμα (ή τομή), ό αύξων 

αριθμός καί ό στίχος τοΰ ποιήματος. 

1. Πρβλ. Θεοχ. Δετοράκη, Κοσμάς ό Μελωδός. Βίος καί έργο, Θεσσαλο¬ 

νίκη 1979 [= Πατριαρχικόν "Ιδρυμα ΙΙατερικών Μελετών, Άνάλεκτα Βλατάδων 28], 

σσ. 25-26. 

2. Ρ. Θ & 11 η γ, 8&ίηΙ ΰπί^οίΡβ άβ Ν&ζίιιηζβ ΒθΙΙτοδ. ΤρχΙθ οίπΕΙί βί Ιιαιΐιιϊΐ 
ρ&Γ —, τ. Ι-ΙΙ, Ρ3ΓΪ8 1964-1967. 

3. ΡΘ 37, 21-388. 
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Α' 

ΛΕΞΕΙΣ ΑΘΗΣΑΥΡΙΣΤΟΙ ΙΙΑΡΑ ΕΑΜΡΕ 

άβάσκανος (έπίθ.): άβάσκανον δμμα ΡΟ 37, 774Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 117). 

άβοοχίτων (έπίθ,): Έπί του έρωτος: ενχροος. άβροχίτων, όοδοδάκτνλοζ, 

ύψηκάρηνος. ΡΟ 37, 896Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 163). 

άγελαρχώ ' Παρθένους δέ άθλιας αυναγαγών κατ’ Ιδίαν έξονόίαν και αυ¬ 

θεντίαν... άγελαρχειν επεχείρησε (έπεχείρησε νά τάς χρησιμοποιήσω) 

ώς άβουλον ποίμνιον). Ο & 11 & γ II, 135, 3 (έπιστ. ΟΟΧΙΛΠ). Παρά 

Π Ά ΐϊΐ ρ θ γνωστά τά: άγελάρχης, άγελαρχία. 

άναιά&νμος (έπίθ.): Έπί τής Ίεζάβελ: Γράψε ποτ δμματα πόρνης Ίεζάβελ 
άγριόθνμος. ΡΟ 37, 905Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 293). 

άδευκής (έπίθ.): πικρός, σκληρός: Βασκανίη τε δράκοντος άδενκέος. ΡΟ 37, 

531 Α (II Α', 120). 

άειδίνητος (έπίθ.): έπί του αιωνίως περιδινουμένου κόσμου: άειδίνητος κύ¬ 

κλος. ΡΟ 37, 780Α (Ι.ΙΙ.ΐς, 25). 

όίεισμα, τό: 3ίσμ<ϊ, τραγούδι: μικρόν άεισμα. ΡΟ 37, 570Α (Ι.ΙΙ.Α', 634). 

άηδίζομαι: άποστρέφομαι τροφήν, καταλαμβάνομαι ύπό σικχασίας, άηδίας' 

ταντόν πάσχομεν τοΐς κακοσίτοις· οΐ έπειδάν πρός τι των βρωμάτων 

άηδισθώσι, πρός πάντα λόγον ομοίως, ώσπερ εκείνοι πρός τροφήν δνΰ- 

χεραίνομεν. ΡΟ 36, 133Θ (Λόγος ΛΑ'). Παρά Π 8 γπ ρ θ γνωστόν 

τό άηδιστής (ό), οίϋοιίδ ρβΓδοη. 

άϊδονενς, ό: 6 "Αδης: τριτάτη δέ πνλας λίπες ά'ίδονήος (έπί του άναστάν- 

τος Χρίστου). ΡΟ 37, 514Α (Ι.Ι.ΛΓ', 8). 

αΙϋ'ύασω-' φλέγω (&γ6θο): πνρός βρέμοντος άγρίαν φλόγα, πηδώντος, αίθνΰ- 

σοντος έν τινάγμασι πολλοΐς. ΡΟ 37, 814Α (Ι.ΙΙ.ΚΕ', 18). 

άκηράαιος (έπίθ.): άκήρατος, αμιγής, άκέραιος, αμίαντος, ίερός: ιερής καί 
άκηρασίης από βίβλον ψυχήν σήν άτίταλλε. ΡΟ 37, 517Α (Ι.Ι.ΛΕ', 10). 

δίκοινος (έπίθ.): μέτρα τής εις τό κοινόν επιμιξίας καί νποχωρήσειος. . . έν 
τφ κοινω τό άκοινον φνλαττουΰηζ (τό άκοινον, ή έλλειψις επικοινωνίας 

καί σχέσεως μέ τούς ανθρώπους). ΡΟ 35, 724Β (Λόγος ζ'). 

άκοίτης, ό: σύζυγος: Την δ* άθνρον (γαστέρα) τρομέω μεν εγώ, τρομέει δέ 
άκοίτης. ΡΟ 37, 1547Α (ΙΙ.ΙΙ.ς', 70). 

άκτερέϊστος (έπίθ.): ό στερούμενος κτερισμάτων νεκρός, ό άταφος: άκτε- 

ρέιστον έλωρ θήρεσαι. ΡΟ 37, 1348Α (ΙΙ.Ι.ΜΓ', 19). 

άλιτήμοον (έπίθ.): άνόσιος, αμαρτωλός: (έπί των άρχαίων θεών): θεούς 
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<ιτήϋασθαι άλιτρούς, κλέπτας, άνδρογννονς, μοιχούς, άλιτήμονας άν- 

δρών. 

ΡΟ 37, 617Α (ΐ.ΙΙ.Β', 496). Παρά Π & ιη ρ θ έχει θησαυρισθή το 
άλίτιμος. 

άμογητϊ (έπίρρ.): κρατέω τον σώματος ονκ άμογητί (μετά δυσκολίας). ΡΟ 
38, 87Α (Έπίγρ. Ι', 4). 

άμνδις (έπίρρ.): άμα: Πάντ άμνδις βιότοιο άφυσγετόν εϊς άλα ρίψας. ΡΟ 

37, 1274Α (ΙΙ.Ι.ΙΘ', 41). 

άναλζος (έπίθ.): άκόρεστος (ίηβχρίθΐϊΐΐίδ): γαστήρ δ5 άναλτος ενρε καί νεών 

δρόμους. ΡΟ 37, 723Α (Ι.ΙΙ.Γ, 592). 

άνανδροϋμαι: χάνω τον ανδρισμόν μου, καθίσταμαι ανίκανος προς σαρκικήν 
μεΐξιν: τό κατατέμνεσθαι ντι αυλών κηλονμένους καί άνανδρουμένους 
νφ'’ άλματος. ΡΟ 35, 640Α. 

άνάρσιος (έπίθ.): ανάρμοστος, άκαιρος, άτοπος: τυφλόν ερως καί άνάρσιον. 

ΡΟ 37, 896Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 161). 

άνάαζερος (έπίθ.): άνάστερον ήέρα λενσων. ΡΟ 37, 1528Α (ΙΙ.ΙΙ.Ε', 92). 

άναυρος (έπίθ.): άνευ αύρας, νήνεμος, ήσυχος: ϋδασι χειμερίοις, χαραδραίοι- 

σί τ* άναύροις. ΡΟ 37, 667Α (Ι.ΪΙ.Θ', 5). 

άνδρόμεος (έπίθ.): ανθρώπινος: ψυχή άνδρομέοισι τύποισι συνέρχεται. ΡΟ 

37, 453Α (Ι.ΙΙ.Η', 88. Πρβλ. καί II Α', 124, αύτόθι 531Α). 

άνεμο φ&ορ ία, ή: ή έκ του ανέμου φθορά των καλλιεργειών: Πόθεν άψο- 

ρίαι καί άνεμοφθορίαι καί χάλαζαι; ΡΟ 35, 9400 (Λόγος Ιζ'). 

άνεμοφ&όρος (έπίθ.): Τριχών αώρου κάνεμοφθόρου θέρους. ΡΟ 37, 1092 

(ΙΙ.Ι.ΙΑ', 922), 

άνηγεμόνεντος (έπίθ.): χορός άνηγεμόνευτος (οΗοπίδ δΐηβ άυοίοτθ). ΡΟ 37, 

425Α (Ι.Ι.Ε', 13). 

άνιγρός (έπίθ.): άνιαρός, λυπηρός, έπώδυνος: νοϋσος άνιγρτ}. ΡΟ 37, 1282Α 
(ΙΙ.Ι.ΚΒ', 17). 

άνορπος (έπίθ.): Είς τό όξύμωρον σχήμα: ανορκος όρκος, όρκος πού δίδεται 
χωρίς όρκωτικάς έκφράσεις ή πράξεις ^ιΐΓβίιΐΓ&ηάο ΐϋΒΪυΓαικΙιίΓη). 

ΡΟ 37, 812Α (Ι.Ι.ΚΔ', 314). 

άνονζαζος (έπίθ.): αβλαβής, μή πληγωθείς: ψυχή άνούτατος (απίπίδΐ ίπ- 

νιιΙηβΓ&ΙπΙΪΒ). ΡΟ 37, 1389Α (ΙΙ.Ι.Ν', 61). 

άντίΗορύσσομαι παρασκευάζομαι είς μάχην, οπλίζομαι: επέιον άντικορνσ- 

σομένων. ΡΟ 37, 1267Α (ΙΙ.Ι.ΙΖ', 80). 

άοιδοπόλος ·’ άοιδός, ποιητής: 'Ρήτωρ έν ρητήρσίν άοιδοπόλος τ3 έν άοιδοΐς. 
ΡΟ 38, 25Α (Επιτάφια ΚΘ' 1). 

άοααητήρ .* βοηθός, επίκουρος: Μϋθον άοσσητήρα Θεόν. ΡΟ 37, 551Α (I.II. 
Α', 381). Πρβλ. καί αύτόθι 1515Α: άοσσητήρ νόσον. 
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άπέδιλος (έπίθ.): οίοχίτων, άπέδιλος, ανέστιος, έλπίδι μοννΐ] ζώθ)ν (επί των 

μοναχών). ΡΟ 37, 1363Α (ΙΙ.Ι.ΜΕ', 143). 

άπείριζος (έπίθ.): απέραντος, ατελεύτητος: αΙό>ν άπείριτος. ΡΟ 37, 536Α 

(Ι.ΙΙ.Α', 177). 

άπερεύγομαι' έκβάλλω, έξεμώ. Ενταύθα παθ.: Αίτναίων σκοπέλων άπε- 
ρενγεται ολκός άπιστος. ΡΟ 37, 626Α (Ι.ΙΙ.Β', 607). 

άπημοσννη, ή: απάθεια, άγνότης: Παρθενίη, μήτερ άπημοσννης. ΡΟ 37, 

523Α. (Ι.ΙΙ.Α', 12). 

άποπζυαζήρ, δ : άποπτύων, μή άνεχόμενός τι: θοόν ίππον, άποπτνστήρα 
χαλινών. ΡΟ 37, 1269Α (ΙΙ.Ι.ΙΖ', 105). Παρά Π α ιη ρ θ γνωστά τά 

αποπτύω, άποπτνστέος, άπόπτνσις. 

άπόρενζος (ρημ. έπίθ.): άδιάβατος, δυσδιάβατος: το μεταξύ διήλθον διά¬ 

στημα, κρημνώδες και ολίγον άπόρεντον ταις τραχντάταις άνόδοις. 

Έπιστ. ΟΟΧΕΙΧ (Ο α 11 & γ, II, 140). 

άπροτίοπτος (έπίθ.): δ αίφνιδίως καί άπροσδοκήτως έμφανιζόμενος, δ μή 

άναμενόμενος (ΐιηρΓονΐδίΐδ): καταιγίδες άπροτίοπτοι στρωφώσιν. ΡΟ 

37, 1365Α (ΙΙ.Ι.ΜΕ', 163). Πρβλ. καί αύτόθι, 612Α (Ι.ΙΙ.Β', 430): 

θήρης μεθέπων γλυκερόν πόνον, άπροτίοπτος | εξαπίνης επί γαϊαν όλισθψ 
σειε πόδεσσι. 'Η σημασία αχίτη είναι άγνωστος καί εις τδ λεξικόν 

Εδ«Ε Αυτόθι, 544Α (II, Α' 289), έπίθετον προσδιορίζον τον άγαμον 

βίον: Νηλής, άπροτίοπτος, ανέστιος, ονρεσιφοίτης. Προφανώς σημαί¬ 

νει τον άπόκοσμον, τον αόρατον (&8ρΘθΙιιΐη ίυ^ΐβηδ). 
άργιόδων’ Έπίθετον προσδιοριστικδν του έλέφαντος: άργιόδοντα βαρύν, 

μεγακήτεα Θήρα. ΡΟ 37, 628Α (Ι.ΙΙ.Β', 637). Πρβλ. Άπολ. Ροδ. Β', 

820: κάπριος άργιόδων. 

άργνρογνώμων (έπίθ.): δοκιμαστής τοϋ αργύρου, δ διακριβών τήν γνη¬ 

σιότητα τών νομισμάτων: ώσπερ εύφνής άργνρογνώμων, εϊ τι μέν 
καλόν, δέχον. ΡΟ 37, 743Α (Ι.ΙΙ.Γ, 875). 

άργνφος (έπίθ.): καθαρός, άγνός: και μάλα περ ποθέων βίον άργνψον. ΡΟ 

37, 1567Α (ΙΙ.ΙΙ.Ζ', 209). 

άρηγών, δ: βοηθός, άρωγός: άλλοισιν άρηγόσι πέποιθε. ΡΟ 37, 1014Α (Ι.ΙΙ. 

Α', 596). Πρβλ. καί αύτόθι 1159Α). 

άρνενζήρ, δ: δύτης, κολυμβητής: άρνευτήρες άναιδέες, ανδρες άνανδροι. ΡΟ 
37, 904Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 277). 

άρζιγένεϋ'λος (έπίθ.):ψυχή. . .άρτιγένεθλος. ΡΟ 37, 453Α (Ι.Ι.Ζ', 88). 

άρζίχνοος (έπίθ.): ό άρτι τον χνοϋν άνιεις καί γενειάσκων κατά Φρύνιχον 
(Ε8Ι, λ. άρτίχνους): γήρας έλαφρόν έδρακον άρτιχνόοιο πολύ σθεναρώ- 

τερον άνδρός. ΡΟ 37, 576Α (Ι.ΙΙ.Α', 706). 

άρχιγόης δ: μέγας άπατεών, ό πρώτος τών απατεώνων, επί τών κακοποιών 
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δαιμόνων: Ταρτάρεοι, μνχόεντες, άναιδέες, άρχίγόητες. ΡΟ 37, 444Α 
(1.1.Ζ', 79). 

άσάνδαλος {έπίθ.): Έπί των Αποστόλων. ’Άχαλκον είναι, πήραν ονκ εξημ- 

μένον, άραβόον, ήμίγνμνον, ώς δ* άσάνδαλον, έψήμερον, πλοντοϋντα 
ελπίδας μάνας. ΡΟ 37, 1180Α (ΙΙ.Ι.ΙΒ', 201). 

άσπερμος (έπίθ.): άνευ σποράς, ήτοι άνευ απογόνων: επάν άσπερμος δληται 
' Εβραίος. ΡΟ 37, 482Α (Ι.Ι.ΙΗ', 20). 

άσπιδιώτης, δ: πολεμιστής, άσπιδοφόρος (1)β11»ΙθΓ): Ον γάρ ϊης γενόμην 
μοίρης Θρασύς άσπιδιώτης. ΡΟ 37, 1028Α (ΙΙ.Ϊ.Γ, 19). 

άταλαφροσύνη, ή: τρυφερότης: Παίζει και πολιή' τα δε παίγνια σεμνά, 

μιγννμένης Χριστώ τής άταλαφροσννης. ΡΟ 38, 96Α (Έπίγρ. ΚΕ', 2). 

ΙΙαρά Π & τη ρ β γνωστόν τό έπίρρ. άταλαφρόνως. ιΗ λ. άθησαύριστος 
καί παρά Πδ,ί. 

άτάσ&αλος (έπίθ.): παθέο)ν κλόνος αίνος άτάσθαλος. ΡΟ 37, 525Α (Ι.ΙΙ.Α', 

36). 

άτειρής (έπίθ.): σκληρός, αδάμαστος: πελάγη πλώονσιν άτειρεος εΐνεκα γα- 

στρός. ΡΟ 37, 525Α (Ι.ΙΙ.Α', 43). 

άτιτος (έπίθ.): άπλήρωτος, άνεκδίκητος: άτιτον άπαν καλόν. ΡΟ 37, 1558Α 

(ΙΙ.ΙΙ.Ζ', 101). 

άτραπιτός, ή· ατραπός: άτραπιτόν ζήλοιο ποδηγεσίη σψίσιν έλκων. ΡΟ 37, 

459Α (Ι.Ι.Θ', 27). 

άτρεμόδ: ήρεμώ, είμαι άφοβος: άτρεμειν νουθετήσω. Έπιστ. ΟΟΧΟΙΧ (Ο &1- 

1 α γ, II, 145). 

άτνμβος (έπίθ.): άταφος: κατά σκοπέλων μεγάλων ρίψείας άτνμβον. ΡΟ 37, 

1348Α (ΙΙ.Ι.ΜΓ', 22). 

αύαλέος (έπίθ.): ξηρός, κατάξηρος, άγονος, έπί τής παρθενίας: Νήλιπος, 

αναλεη τε, κατά χθονός όμματ’ εχονσα. ΡΟ 37, 548Α (Ι.ΙΙ.Α', 344). 

Πρβλ. αυτόθι 619Α: αναλεη πηγή, 

αντήμαρ (έπίρρ.): αυθημερόν. ΡΟ 37, 1482Λ (II.II. Γ', 30). 

αύτοδάΪΗτος (έπίθ.): ό αύτοβασανιζόμενος, ό αύτοφόνευτος: άζομ εμήν πο~ 

λιήν τε και όίψεα αντοδάΐκτα. ΡΟ 37, 1393Α (ΙΙ.Ι.Ν', 115). 

αύτοχααιγνήτη, ή: αύταδέλφη: λεκτρον άεϊσαι αύτοκασιγνήτης. ΡΟ 37, 

1494Α (ΙΙ,ΙΙ.Γ', 200). 

αύτοφόνος (έπίθ.): ό εαυτόν φονεύων: αντοφόνψ κακίη ενδοθι τηκόμενους. 

ΡΟ 37, 774Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 118). Πρβλ. καί αυτόθι,* 762Α (Ι.ΙΙ.ΙΔ', 94: 

αντοφόνφ μανίη οπενδομεν), Παρά Π 3 Γη ρ θ γνωστόν τό αντοφονεν* 
τής. 

άφυσγετός, 6: ιλύς, ρύπος: βιότοιο άφνσγετόν εις αλα ρίψας. ΡΟ 37, 1274Α 
(ΙΙ.Ι.ΙΘ', 41). 
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άψενδία, ή: αλήθεια: τά όντα φάσκειν, ώς εχει, άψενδία. ΡΟ 37, 956Α (Ι.ΙΙ. 

ΛΔ', 146). 

άοορί (έπίρρ.): άώρως: ΡΟ 37, 1061Α (ΙΙ.ί.ΙΑ/, 465). 

άώριος (έπίθ.): άωρος: ΡΟ 37, 894Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 137). Πρβλ. καί αυτόθι 

38, 23Α (επιτάφιον Κζ' 3). 

βαρνφρονέω' είμαι σκληρός πρός τίνα: Ον γάρ εθέλει Χριστός άναξ, τεκέιον 
τω μεν πατέρ’ ήπιον είναι, τφ δε βαρνφρονέοντα. ΡΟ 37, 1496Α (II.II, 

Γ', 223). 'Η σημασία αυτή είναι αθησαύριστος. 

βασιλισμός' έκδήλωσις ιδιαιτέρας συμπάθειας καί εύνοιας προς τον Βασί¬ 

λειον. Λέξις πλαστή, κατά μίμησιν τής λ. φιλιππισμός του Δημοσθένους 
(XVIII, 294): άπήλθεν άπρακτος, πολλά περιπνεύσας, και βασιλιύμόν 
ήμιν, ώς φιλιππίσμόν έγκαλέσας. Έπιστ. Ε (Ο & 11 & γ, I, 65). 

βλεμεαίνωέπαίρομαι: Λίην ενσεβέειν, λίην δε τε μή βλεμεαίνειν. ΡΟ 37, 

606Α (Ι.ΙΙ.Β', 355). Καί τούτο αθησαύριστου επί τής σημασίας ταύτης. 

Πρβλ. αύτόθι, 905Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 289): κάλλεϊ έπιπλάστφ βλεμεαίνεις, 

ένθα πολύ όρθώς μεταφράζεται: οΒ Εΐ8θίΙίΟ&πι νβηαδΙ&Ιβιη... ΐηβο- 

Ιβδοίδ. 
βορβόρεός (έπίθ.): πηλώδης, βορβορώδης: Καί ότεινή φιλίη, βαιή χάρις, ώς 

πολνμικτος βορβορέη. ΡΟ 37, 642Α (Ι.ΙΙ.Ε', 8). Αθησαύριστου καί 

παρά ΕδΕ 

βοσκηματώδης (έπίθ.): κτηνώδης: Βοσκηματώδεις και κάτω νενενκότες. ΡΟ 

37, 1031 (ΙΙ.Ϊ.ΙΑ', 26). 

βοτρυώδης (έπίθ.): ώς σταφυλή: Έρνοκόμων παλάμησι βρύειν βοτρνώδεα 
καρπόν. ΡΟ 37, 541Α (Ι.ΙΙ.Α', 243). 

βραβεύω, ο: κριτής άπονέμων το βραβείου: δίκαιος τον λόγον μένεις βραβενς. 

ΡΟ 37, 467Α (Ι.Ι.Ι', 31). 

βρν&Όσύνη, ή: βάρος, βαρύτης: Μή πον βριθοσννη σεϊο πτερον ές χθόνα νενση. 

ΡΟ 37, 785Α (Ι.ΙΙ.ΙΖ', 51). 

βρόμεος (έπίθ.): βρόμιος, θορυβώδης, ήχηρός, βροντώδης, άγριος: πνρ βρό- 

μεον, σκότος αίνον (επί του πυρος τής καλάσεως). ΡΟ 37, 773Α (Ι.ΙΙ. 

ΙΕ\ 99). 'Η φράσις πνρ βρόμεον αύτουσία καί εις τον έκ του Γρη- 

γορίου άντλοΰντα Κοσμάν τύν Μελίυδόν: τρεις παϊδας ονκ εδειμάτίο- 
όε I θυμός θηριώδης, | ον πνρ βρόμεον (Ειρμός είς την "Ύψωσίν του 

Τιμίου Σταυρού, ωδή ζ'), \Υ. ΟΗγιβΙ-Μ. Ρ&Γ8ίΐί1ί&8, ΑϊΐΗΐΟ- 

Ιο^ίει ΟΓαβοα Οαηηίπυπι ΟΒπδίίαηοππη, Εΐρδΐ&β 1871, σ. 163. Κατά 

ταΟτα ό Κοσμάς δεν αντλεί άμέσως^ έκ του Όμήρου (Ξ 396): πυρός 
τόσσος γε ποτί βρόμος αίθομένοιο), ώς έγραψα άλλοτε. Πρβλ. ΕΕΒΣ 

ΛΘ'-Μ', 1972-73, σ. 152. Ό τύπος του έπιθέτου βρόμεος άθησαόρι¬ 

στος καί παρά Εδ«Ι, ένθα το βρόμιος. 
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βρονταϊον (έπίρρ.): Έκ του επιθέτου βρονταΐος, βροντερός: βροντάΐον. . . 

άνοΌ). ΡΟ 37, 1301Α (ΙΙ.Ι.ΛΒ', 9). Παρά Ε Θ. ιη ρ 6 γνωστόν τό έπί- 

Θετόν βρονταϊος (ΙΙηιηάθΓΟίΐδ) έκ του Γρηγορίου Νύσσης, ΡΟ 45, 624Α. 

βροχοκτόνος (έπίθ.): Έπί του διαβόλου ή επί τής άμαρτίας: Θυμέ, ζέσις, 
πλήρο)μα τον βροτοκτόνον. ΡΟ 37, 849Α (Ι.ΙΙ.ΚΕ', 529) Καί αύτόθι, 
1401Α (ΙΙ.Ι.Νζ', 2): Κάκιστον θηρίον, βροτοκτόνον. Πρβλ. τό τοϋ Κο¬ 

σμά: Βροτοκτόνον, άλλ” ον θεοκτόνον εφυ τό πταίσμα τον Άδάμ (τε- 

τραωδιον Μ. Σαββάτου, ωδή 2). 

βρνχαλέος (έπίθ.): έπί του βρυχωμένου θηρίου: ήγετο βρνχαλέος Οήρ. ΡΟ 
37, 628Α (Ι.ΙΙ.Β', 635). 

γαοτρίζομαι: υπηρετώ την κοιλίαν μου, τρώγω λαιμάργως καί υπέρ κόρον: 

Χαίροιτε, γαϋτρίζοιϋθε, τοΐς έννπνίοις μέγα φρονείτε. ΡΟ 37, 1026Α 
(ΙΙ.Ι.Θ', 10). 

γεωμόρος: γεωργός: Και στάχνν εξ άγαθοϊο γεωμόρος εαθλόν αμησε. ΡΟ 

37, 558Α (Ι.ΙΙ.Α', 481). 

γραμματηφόρος * γραμματοκομιστής, κομιστής επιστολής: γραμματηφόρον 
προσαπεστάλκαμεν προς την νμετέραν αγαθότητα. Έπιστ. XXVIII 

(Ο α 11 α υ, I, 35). 

γνβόω-ω.' κάμνω τι στρογγυλόν: ήδρασε γην, εγύρωσεν ουρανόν (ό Θεός). 

ΡΟ 35, 1704Β. 

δαχέ'ΰ'νμος (έπίθ.): δηκτικός, ενοχλητικός: δακέθνμος λόγος. ΡΟ 37, 1229 

(ΙΙ.Ι.ΙΓ, 25). Καί αύτόθι, 1508Α (ΙΙ.ΙΙ.Δ', 39). 

δηγμός, ό: δήγμα, πόνος: λύπη, δηγμός καρδίας. ΡΟ 37, 950 (Ι.ΙΙ.ΛΔ', 66). 

διαστάαιον, τό: διάστασις συζύγων, διαζύγιον: τής αής στοχαζόμενος αγα¬ 

θότητας ονκ επαινονσης τό διαστάαιον (1β άΐνοΓΟβ). Έπιστ. ΟΧΕίν 
(0&11ειγ, II, 35). Πρβλ. άττοστάσιον, Ιοοστάσιον. Άθησαόριστον Π8Ι. 

διχαιοδότης, ό: Έπί του Θεού του νέμοντος τά δίκαια. Έπιστ. ΕΧΐν 
(Ο α 11 & γ I, 84). 

διψάς, ή: Ώς έπίθετον θηλυκόν του δίψιος (διψασμένος): όμβρω διψάδα γαϊαν 
έπέκλναεν. ΡΟ 37, 1477Α (ΙΙ.ΙΙ.Β', 1). Αύτόθι, 867Α (ΕΙΙ.ΚΗ', 153): 

διψάς, ή = είδος έχίδνης: Διψάς τις έστι των έχιδναίων γενών, 
δολομήχανος (έπίθ.): Έπί του πονηρού: Φεϋγ’ άπ* έμής καρδίης, δολομή- 

χανε. ΡΟ 37, 1399Α (ΙΙ.Ι.ΝΕ', 1). 

δονράτεος (έπίθ.): ξύλινος, δούρειος: άνήρ σοφός. . . χρώμασι μορφώσας 
δονρατέην δάμαλίν. ΡΟ 37, 896Α (Ι,ΙΙ.ΚΘ', 166). 

δρακοντιάδης, ό: Έπί τού Μ. Αλεξάνδρου, όστις κατάτινα άρχαίαν παρά- 

δοσιν (Πλουτ. Αλέξανδρος, 3) έγεννήθη έκ της μίξεως τού θεού ’Άμ- 

μωνος, μεταμορφωμένο^ Ας δράκοντα, καί τής Όλυμπιάδος: Καί σε, 

δρα κοντιάδη, μένος άρχετε, ώλεσεν οίνος, ήνικ*, * Αλέξανδρε, γαϊαν 
επήλθες δλην. ΡΟ 37, 773Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 91). Άθησαύριστον Ε3.Ι. 
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δραομός, ο: ή φυγή, δραπέτευσές: ο μεν εΐϋηγεϊται δρασμονς καί όρη, ΡΟ 
35, Β48Α (Λόγος 12). 

δνΐ)παβ'ής (επίθ.): ό πολλά ύποφέρων, πολυπαθής: Μήτ9 άχάλινον άγοις (Λό- 

γε), μήτε δνηπαθέα, ΡΟ 37, 1393 (ΙΙ.Ι.Ν', 108). 
δνσαλ'&'ής (έπίθ.): δυσάλθητος, δυσίατος, ανίατος: δνσαλθέος ενδοθι σαρχός. 

ΡΟ 37, 1429Α (ΙΙ.Ι.ΠΓ', 17). 

δναάμμορσς (έπίθ.): δυστυχής λίαν, άθλιώτατος: 'Ήμεθ9 έπί σχεδίησι δνΰ- 

άμμοροι. ΡΟ 37, 1490Α (ΙΙ.ΙΙ.Γ', 149). 

δναάντης (έπίθ.): δυσάντητος, εκείνος του οποίου ή συνάντησές είναι δύσκο¬ 

λος ή δυσοίωνος: δνΰαντέα φάσματα ννκτός. ΡΟ 37, 444Α (Ι.Ι.Ζ', 75). 

δνοδιέζοδος (έπίθ.): Έπί του κρητικοΰ λαβυρίνθου: λαβύρινθος κρητικός 

δνσδιέξοδος και δνσέλικτος. ΡΟ 36, 61Α. 

δνσέλικτος (έπίθ.): Βλ. προηγούμενον. 

δυσωνυμία: απρέπεια, όνειδος, άτιμία, αισχύνη: Εϊ τοι μή κακίη γε, δνσω- 

νυμίη δ’ άλεγεινή. ΡΟ 37, 1485Α (ΙΙ.ΙΙ.Γ', 68). Άθησαύριστον 081. 

έεδνωτής, ό: εγγυητής: Χριστόν έχοις εεδνωτήν. ΡΟ 37, 630Α (Ι.ΙΙ.Β', 666). 

έκλάλησις : έκφρασίς, διήγησις: άδακρυς έκλάλησις άρρωστημάτων. ΡΟ 37, 

1149Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 1718). 

έκμέ&υαμα, τό: συμπόσια μεθυόντων: σκιάσματα, ψυκτήρας, εκμεθύσματα. 

ΡΟ 37, 863Α (Ι.ΙΙ.ΚΗ', 93). 

έμμετεωρίζομαι: ζαλίζομαι, πλανώμαι: μή προς τάς άπατας τον βίον τού¬ 

του έμμετεωρίζεσθαι. Έπιστ. ΟΟΧΧΧΙΧ (Οθ,ΪΙ&υ, II, 129). 

έμπεπνρευμα, τό: εκτεταμένος ποιητικός τύπος τού εμπύρευμα, πυρετική 

εξαρσις: έμπεπνρενμα τής νόσον. ΡΟ 37, 646Α (Ι.ΙΙ.ζ', 41). 

έμπληξία, ή: θαμβός, έκπληξις: Ούδέν τοσοντον ήμιν ή έμπληξία. ΡΟ 37, 

824Α (Ι.ΙΙ.ΚΕ', 152). Μανία, φρενοβλάβεια: τό κεψάλαιον άναδράμω 

τής σής εμπληξίας. ΡΟ 35, 6440. 

έννεσίη, ή: ποιητικός τύπος, αντί ένεσία, ή : συμβουλή: Πατρός νπ έννε- 

σίησίν έκών ήλλάξατο μορφήν. ΡΟ 37, 517Α (Ι.Ι.ΛΕ', 7). 

έξάγιστος (έπίθ.): μιαρώτατος. Έπί του Ίουλιανοΰ. ΡΟ 35, 6210. 

έπεσβολία, ή: λοιδορία, βλασφημία: ΙΤαρθενίης στόμα σεμνόν έπεσβολίας 

άλεείνειν. ΡΟ 37, 572Α (Ι.ΙΙ.Α', 625). 

έπίκλνσις, ή: κατακλυσμός: Κιβωτέ Νώε, τήν έπίκλνσιν μόνη , . ,φνγονσα, 

ΡΟ 27, 1103Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 1081). 

έπίληβΌς (έπίθ.): ό προξένων λήθην: Νηπενθές τ αχολόν τε, κακών έπί- 

ληθον απάντων. ΡΟ 37, 1536Α (ΙΙ.ΙΙ.Ε', 202). *0 στίχος αύτούσιος 

εις τον "Ομηρον δ 221. 

έπιλώβητος (έπίθ.): ολέθριος: μηδ9 έπιλώβητον εϊδεος άλκαρ έχειν. ΡΟ 37, 

887Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 40). 

19-4-1983 
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έπιμάρτυρος (έπίθ.): μάρτυς: Θεός έπιμάρτνρος έστω. ΡΟ 37, 610Α (Ι.ΙΙ. 
Β', 410). 

έπίτροχα (έπίρρ.): εύκόλως, ταχέως: ^4ι μέντι έρέονσίν έπίτροχα φνσιόωσαι. 
ΡΟ 37, 539Α (Ι.ΙΙ.Α', 221). Άθησαύριστον παρά ΕδΙ. 

έπιτνμβ ίδιος (έπίθ.): επιτύμβιος: γράμμα έπιτνμβίδιον (επιτύμβιος επιγρα¬ 

φή). ΡΟ 38, 65Α (έπιτάφιον ΡΔ', 6). 

έραννός (έπίθ.): ερατεινός, τερπνός: Κείνοι παρθενίην μεν άτιμάζοιεν έραν- 

νήν. ΡΟ 37, 618Α (Ι.ΙΙ.Α', 502). 

έ'α-δ-ημα, τό: ένδυμα: καμήλιον έσθημα. ΡΟ 37, 719Α (Ι.ΙΙ,Γ, 546). Καί 
αύτόθι, 593Α (Ι.ΙΙ.Β', 188). 

έτερή μέρος (έπίθ.): ό ημέραν παρ’ ημέραν γινόμενος: * Αλλοτε μεν δαίσαθ* 

έτερήμερος. ΡΟ 37, 768Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 31). 

ενδιάω-' είμαι εΰδιος (επί καιρού), γαλήνιος (επί προσώπου, ώς ενταύθα): 

ενϋκοπον, ενδιόωϋαν, εύπτερον, νψικάρηνον. ΡΟ 37, 562Α (Ι.ΙΙ.Α', 529). 

εύετιηρέαστος (έπίθ.): ό εύκόλως έπηρεαζόμενος, βλαπτόμενος. ΡΟ 35, 637Β; 

’Έστω δε καί τούτο των ήμετέρων ενεπηρέαστον. 

Ινννητος (έπίθ.): καλώς κεκλωσμένος (νέω): Αίδόος άμφοτέρβσιν έπέπρεπε 
καλόν έρενθος, | όϋϋον έϋννήτων φαίνεθ* ύπ έκ φορέων. ΡΟ 37, 1370Α 
(ΙΙ.Ι.ΜΕ', 248). 

εϋηαιδία, ή: άπόκτησις καλών τέκνων, εύτεκνία: εις ενπαώίας όρος, ή αρε¬ 

τή. ΡΟ 35, 760Α. 

ενατομέω * εΐμαι εΰστομος, ικανός είς τό λέγειν τά πρέποντα: δημηγορονντες, 

ενστο μουντές καίρια. ΡΟ 37, 1183Α (ΙΙ.Ι.ΙΒ', 242). 

εύφόρβιος (έπίθ.), ώς τό εύφορβος, ευτραφής: Τομή ό’ νπήλθε βοστρύχους 
ενφορβίονς. ΡΟ 37, 1092Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 915). 

ζωροπότης, ό: ό πίνων άκρατον οίνον, μέθυσος: Αενρ5 ΐθ’ όσοι κακίης επι¬ 

βήτορες. . .ζωροπόται, πλάγκται... ΡΟ 37, 1233Α (ΙΙ.Ι.ΙΓ', 77). 

ήδν&ροος (έπίθ.): εύκέλαδος, γλυκύς: δέμας ήδνθρόοισιν άναψυχοιεν άοιδαΐς. 
ΡΟ 37, 1539Α (ΙΙ.ΙΙ.Ε', 249). 

ήερόεις (έπίθ.): Έπί του Ταρτάρου: συννεφώδης, σκοτεινός. ΡΟ 37, 763Α 
(Ι.ΙΙ.ΙΔ', 103). 

ήμάτιος (έπίθ.): ό τής ήμέρας, ήμερινός: ήματίων ννχιων τε κακών. ΡΟ 37, 

519Α (Ι.Ι.Λς', 22). 

ήμεροφανής (έπίθ,): ορατός την ημέραν, φανερός: ούχι ννκτί άποκεκληρω- 

μένοι και σκότω, άλλ* ή μεροφαν είς. . . άναλάμψαντες. ΡΟ 36, 257 Ο 
(Λόγος 35). 

ήμιδάϊκτος (έπίθ.): ήμίβρωτος, έπί του Λαζάρου: έκ τάφοίο Λάζαρος ήμι- 

δάΐκτος. ΡΟ 37, 1279Α (ΙΙ.Ι.ΙΘ', 98). 

ήμιφανής (έπίθ.): ό κατά τό ήμισυ ορατός, έπί του ούρανου: ήμιφανής ουρα¬ 

νός άστερόεις. ΡΟ 37, 764Α (Ι.ΙΙ.ΙΔ', 116). 
ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 10 
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ήνγένειος (έπίθ.): εύγένειος, έ'χων καλόν γένειον: ουδέ λίς ήϋγένειος. ΡΟ 

37, 1259Α (ΙΙ.Ι.Ις', 71). 

ΦεοβΙάβεια, ή: τύφλωσές των φρένων, παραφροσύνη έκ Οεοΰ προερχομένη. 

Συνώνυμον του έμπληξία (βλ. άνωτ.). ΡΟ 35, 644 (λ Παρά 0 & ιη ρ 6 

γνωστόν τό έπίθ. Θεοβλαβής. 

&ηρομιγής (έπίθ.): Έπί των αρχαίων δαιμονικών οντων: Θήρας, θηρομίγεϊς 

τε, γελοίων είδος έχοντας. Θηρομιγής, ό κατά τό ήμισυ θηρίον, ώς 

οί Κένταυροι π.χ. ΡΟ 37, 1559Α (ΙΙ.ΙΙ.Ζ', 105). 

’&'υμαλγής (έπίθ.): ό θλίβων την ψυχήν: φθέγγομαι... Θνμαλγέα μνθον. ΡΟ 

37, 558Α (Ι.ΙΙ.Α', 475). 

ΰ'νμοβόρος (έπίθ.): ό κατατρώγων την καρδίαν, έπί τής κακίας: κακίης νπο 

θνμοβόροιο δαπτόμενον. ΡΟ 37, 459Α (Ι.Ι.Θ', 35). 

β'νώδης (έπίθ.): έ'χων τήν οσμήν του θυμιάματος, ευώδης: θνώδης νηός. 

ΡΟ 37, 541Α (Ι.ΙΙ.Α', 255). 

Ιδνόομαι: κάμπτομαι, κυρτουμαι: ίδνώθη δε δλον δέμας. ΡΟ 37, 600Α 

(Ι.ΙΙ.Β', 287). 

Ίαακίδης * ό υιός του Ισαάκ, έπί του Ήσαΰ καί του Ιακώβ. ΡΟ 37, 559Α 

(Ι.ΙΙ.Α', 494). 

κακόμητις, δ: Έπί του Φαραώ: Τις Φαραώ κακόμητιν... έθρεψα το; ΡΟ 

37, 556Α (Ι.ΙΙ.Α', 451). 

κακόπατρις, ό: ό έκ κακής (πτωχής καί άσήμου) πατρίδος καταγόμενος: έπέ- 

οτην νμΐν ό μικρός εγώ καί κακόπατρις. ΡΟ 36, 2290 (Λόγος 33). Ή 

σημασία άθησαύριστος Πδΐ. 

κακοπραγμονικως (έπίρρ.): κακοπραγμόνως, έπιβλαβώς: ταΰτα ώς έν βρα- 

χέσι πεφιλοσόφηται προς υμάς... πνενματικώς, άλλ3 ον κακοπραγμονι- 

κώς. ΡΟ 36, 1164 0 (Λόγος 23). Πρβλ. αυτόθι, 433Α. 

κακορραφίη, ή: μηχανορραφία, σκευωρία, κακοβουλία: "Ιδριες... τήσδε κα~ 

κορραφίης. ΡΟ 37, 894Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 142). 

κακόαιτος (έπίθ.): ό μή έχων όρεξιν τροφής, ό μη χωνεύων καλώς τήν τρο¬ 

φήν του: ταντόν πάαχομεν τοϊς κακοσίτοις. ΡΟ 36, 1330 (Λόγος 31). 

Παρά Π & πι ρ 6 γνωστόν τό κακοσιτεία, ή (6&<ί ίθβάίη^). 

καλλιτεκνία, ή: ή άπόκτησις καλών τέκνων, εύτεκνία: ή έν άγαμία καλλι- 

τεκνία, μεταφορικώς έπί των μοναχών. ΡΟ 35, 7240 (Λόγος 6). 

καμήλιος (έπίθ.): ό τής καμήλου ή ό έκ καμήλου, έπί ενδύματος: καμήλιον 

εσθημα. ΡΟ 37, 719Α (Ι.ΙΙ.Γ, 546). Παρά Π α πι ρ β γνωστόν τό 
υποκοριστικόν ουδέτερον, καμήλιον (τό), μικρά κάμηλος. Παρά Ε8Ι 
καμή λείος. 

καναχηδά (έπίρρ.): ήχηρώς: ατμός όδόντων θηγομένων καναχηδά. ΡΟ 37, 

1507Α (ΙΙ.ΙΙ.Δ', 20). 
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καρποτοκέω : φέρω καρπόν, καρποφορώ: τις εις εκατόν καρποτοκει: ΡΟ 35, 

1233Π (Λόγος 26). 

καρφαλέος (έπίθ.): ξηρός, κατάξηρος: καρφαλέην καλάμην ύπινθήρ άιδηλος 
ενδοβι βοσκόμενος. ΡΟ 37, 1372Α (ΙΙ.ΙΙ.ΜΕ', 271). 

κενεαυχής (έπίθ.): μάταιος, ματαίως καυχώμενος: "Ογκον άγηνορίης κε- 

νεανχέα ρίψας. ΡΟ 37, 1500Α (ΙΙ.ΙΙ.Γ', 279). Πρβλ. καί 38, 47Α 
(έπιτ. ΞΘ', 2). 

κεραυνό φόρος (έπίθ.): Έπί των μυθικών Τιτάνων: οι κερά ννοφόροι θεοί. 

ΡΟ 35, 653Α. 

κέρκωψ, δ: άνθρωπος πανούργος, δόλιος, άπατεών, έπί τών κακών έπισκό- 

πων: Ταϋτα μέν,οϊαι φίλον, και κερκώπων κράτος ειη. ΡΟ 37, 1269Α 
(ΙΙ.ΙΙ.ΙΖ', 101). Ό σχολιαστής σημειώνει: «ΟβΓβορβδ νοθ8ΐ 8δΙυΤθδ 

βΐ νβ1βΓ8ΐθΓΪ8θ ουΐιΐδά&τη ΐΐϊΐρΓοΜίδΙίδ βρϊδοοροδ, ςιιΐ 8ΐΤΐ1)ΐΐ8 δΐιΐδ 
βΐ άοΐΐδ οηιηία ρΘΐΓυΓΐ)8ΐ)8ηΙ οοηοιΗθο). 

κερόεις (έπίθ.): μετά κεράτων, κερασφόρος: μήνη κερόεϋϋα φαείνετο, ννκτός 

άγαλμα. ΡΟ 37, 526Α (Ι.ΙΙ.Α', 61). Καί αυτόθι, 1559Α (ΙΙ.ΙΙ.Ζ', 104). 

κινυρός (έπίθ.): κλαυθμηρός, θρηνώδης, όδυρόμενος: Ιλαος εασο αφ κινυρφ 
θεράποντι. ΡΟ 37, 516Α (Ι.ΙΙ.ΛΔ', 20). 

κλντοτέχνης (έπίθ.): Έπί του 'Ηφαίστου. ΡΟ 36, 705Α. 

κοτινηφόρος (έπίθ.): νικητής στεφανωμένος μέ κότινον: Παΐδ* έμόν εν με- 

σάτω κοτινηφόρον ευχομ' ίδέαθαι. ΡΟ 37, 1540Α (ΙΙ.ΙΙ.Ε', 256). 

κονφόνοος (έπίθ.): άστόχαστος, έλαφρόμυαλος: κονφονόοιαιν άτζενχομαι, οϊ 
ρ άνέηκαν βήμα τόδ’ ούχ όσίως. ΡΟ 37, 1028Α (ΙΙ.ΙΙ.Γ, 23). 

κρνμός, ό: δρίμύ ψύχος, παγετός: Το παριππενσαν έτος κρυμός γέγονε τή 
πατρίδι. Έπιστ. ΙΛΠ (Ο 8 11 8 I, 72). 

κρνπτάδιος (έπίθ.): κρύφιος, κρυπτός: Κρυπτόν κρυπταδίω καί αίγλήεντι 
φαεινόν Χριατόν ενοις μορφής έρικυδεος εαθλόν εοαατήν (έπί τών μονά- 

ζου,δν). ΡΟ 37, 630Α (ΜΙ.*, 664). 

κχίστεορ, ό: κτίστης, πλάστης: νΕϋτι Θεός, τούτον καί κτίϋτορα δέχον πάν¬ 

των. ΡΟ 37, 416Α (Ι.Ι.Δ', 15). 

κνβερνητήρ, ό: κυβερνήτης: Ποντοπόρον δέτε νήα κακός πρήνιξεν άήτης. . . 

κυβερνητήρος άτερθεν. ΡΟ 37, 1231Α (ΙΙ.ΙΙ.ΙΓ', 55). 

κύβερνος, δ: κυβερνήτης: Κυβερνάς ϊδμων φεύξεται τρικυμίας. ΡΟ37,920Α 
(Ι.ΙΙ.ΛΒ', 53). 

κυδήεις (έπίθ.): Έπί τής παρθενίας: ΤΩ τέκος Ουρανίοιο καί ενδοθι κυδηεσαα 
(ένδοξος, λαμπρός). ΡΟ 37, 548Α (Ι.ΙΙ.Α', 349). 

κνδιάω: ύπερηφανεύομαι, άλαζονεύομαι: αϊαχεϊ κνδιόωσα. Ρ 37, 894Α 
(Ι.ΙΙ.ΚΘ', 141). 

λάΦβιοζ (έπίθ.): κρύφιος, λαθραίος: τον διώκτην τοϋ βάθους και λάθριον 
(έπί τού πονηρού δαίμονας). ΡΟ 37, 735Α (Ι.ΙΙ.Γ, 769). 



148 Θεοχάρους Ε. Δετοράκη 

λαλιχός (έπίθ.): ό αγαπών τούς λόγους, ό φλύαρος: μάλλον είς τό λαλικόν 

άποκλίνειν. Έπιστ. ΕΙ (0 α 11 & γ, I, 67). 

λατομία, ή: ή εξαγωγή λίθων έκ λατομείου: Τις (δώσει) ξνληγίας και λατο· 

μίας; Έπιστ. VI (Ο & 1 1 α γ, I, 7). Δεν νομίζω ότι μεταφράζει όρθώς δ 

εκδότης «ρίθΙΎΘδ & Ι&ΐΙΙβΓ» (λίθους διά λάξευσιν).'0 Γρηγόριος γράφων 

προς τον Βασίλειον περί τής κοινής άσκητικής ζωής των είς τά όρη του 

Πόντου, υπενθυμίζει τάς χειρωνακτικάς εργασίας, μεταξύ των όποιων 

καί την λατομίαν, την εξαγωγήν δηλαδή καί την μεταφοράν των λίθων. 

'Η σημασία πάντως είναι άθησαύριστος. 

λεοντοχόμος (έπίθ.): ό περιποιούμενος τούς λέοντας, ό θηριοδαμαστής: λέον- 

τος ειδον υπέρ νώτοιο λεοντοκόμον βριαροϊο έζόμενον. ΡΟ 37, 628Α 

(Ι.ΙΙ.Β\ 633). 

λεπταλέος (έπίθ.): λεπτός, ήδύς, έπί των Μοιρών: 'Ωροθέτας δε αν μοι και 

λεπταλέας άγόρενε Μοίρας. ΡΟ 37, 427Α (Ι.Ι.Ε', 45). 

λευγαλέος (έπίθ.): δυστυχής, άθλιος, έλεεινός: Πάντα τάδ3 έστι βίον παίγνία 

λενγαλέον. ΡΟ 37, 770Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 66). 

Αιμοφόρος (έπίθ.): Ποταμός... ονκ ίχθνφόρος μάλλον ή λιθοφόρος. Έπιστ. 

IV (Ο & 11 & υ, I, 4). 

λοιμός (έπίθ.): ολέθριος, καταστρεπτικός: οι την καθέδραν λοιμών σνγκρο- 

τήσαντες. ΡΟ 35, 701Β. 

λώφησις, ή: παΰσις, λήξις: λώφηαις παθών. ΡΟ 37, 957Α (Ι.ΙΙ.ΛΔ', 168). 

μαργαρίεις (έπίθ.): λαμπρός ώς μάργαρος: νύμφην έαθλήν, μαργαρίεσσαν. 

ΡΟ 37, 631Α (Ι.ΙΙ.Β', 668). Άθησαύριστον παρά Ε5.Ϊ. 

μαργοαύνη, ή: μανιώδης οργή: ϊαχεο μαργοαύνης. ΡΟ 37, 1288Α ^ΙΙ.Ι. ΚΗ', 

12). Καί αύτόθι, 1360Α (ΙΙ.Ι.ΜΕ', 100). 

μαχλάς, ή: ακόλαστος, άσελγής (έπί πορνών): ήμιν δ3 ούδ3 όράαν μαχλάδας 

έστϊ θέμις. ΡΟ 37, 903Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 264). Παρά Π & πι ρ β τύ ρ. 
μαχλάω. 

μαχλωαννη, ή: αίσχρότης, άσέλγεια: ον σωφροσύνης τά σοφίσματα, μα%λο- 

σύνης δέ. ΡΟ 37, 890Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 77). Πρβλ. αύτόθι, 772Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 86). 

μεγαπήτης, ο: ό έχων μεγάλην κοιλίαν (κήτος), πελώριος, έπί του έλέφαντος: 

άργιόδοντα βαρύν, μεγακήτεα Θήρα. ΡΟ 37, 628Α (Ι.ΙΙ.Β', 637). 

μεγακνδής (έπίθ.): ένδοξος, μεγαλόδοξος: Θεόν ύμνέω μεγακνδέα. ΡΟ 37 

1533Α (ΙΙ.ΙΙ.Ε', 167). 

μεγάλανχος (έπίθ.): άλαζών, ό καθ’ υπερβολήν καυχώμενος: Ειην μή μεγα~ 

λανχος. ΡΟ 37, 505Α (Ι.Ι.ΚΖ', 101). 

μεύνσιλή^ ό: μεθυσμένος, ό ύπο του οίνου πληγείς: τους μεθνπλήγας · · ■ 

ών την φρόνησιν ή μέθη κατέλνσε. ΡΟ 37, 846Α (Ι.ΙΙ.ΚΕ', 484). 

μελέδημα, τό: φροντίς, μέριμνα: ΓαΙα φέρει κακίης μελεδήματα. ΡΟ 37, 

525Α (Ι.ΙΙ.Α', 42). 
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μελεδώνη, ή: φροντίς, μέριμνα: ΤοΙσι μέν ούτε γάμος, οϋτ άλγεα, ον μελε- 

δωναι. ΡΟ 37, 525Α (Ι.ΙΙ.Α', 35). 

μελίφρων (έπίθ.): τερπνός, ευχάριστος, γλυκύς (έπί του βίου): 'Ρίζα τε Καί 
βίότοιο μελίφρονος ερειύμα. ΡΟ 37, 540Α (Ι.ΙΙ.Α', 236). 

μηλόβοτος (έπίθ.): έπί χώρας ερήμου, ώστε να βόσκωνται πρόβατα είς αυτήν; 
μεΟείς τε μηλόβοτον την οναίαν. ΡΟ 37, 696Α (Ι.ΙΙ.Γ, 229). Παρά 
Ο 3 ιπ ρ β γνωστόν τό ρ. μηλοβοτέω. 

μικροπολίτης, ό: Έπί έπισκόπου έχοντος μικράν καί άσημον έδραν. Ό Γρη- 

γόριος λέγει τούτο περί έαυτοΰ, γράφων προς τύν Βασίλειον καί λογο- 

παικτών: εξ ύπερδεξίων ήμϊν διαλέγη ώς μητροπολίτης μίκροπολίταις 

ή καί άπόλιϋιν. Έπιστ. Ο (Οαΐΐ&γ, I, 66). *Η λέξις, γνωστή ήδη εκ τής 
άρχαίας γραμματείας (Άριστοφ. *Ιππ. 817, Ξενοφ. Έλλ. 2.2,10, Αίσχ. 

44.5) μέ την σημασίαν του πολίτου μικράς πόλεως, λαμβάνει ήδη και 

άλλην σημασίαν «άπαξ» είς τό άνωτέρω έπιτυχέστατον λογοπαίγνιου. 

Παρά Ο α ιη ρ θ γνωστόν μόνον τό θηλ. μικροπολϊτις εκ του Συνεσίου 
(ΡΟ 66, 1401 ϋ). 

μονϋόπνενστος (έπίθ.): ό ύπό των Μουσών έμπνεόμενος, έπί του Ψευδεπι- 

σκόπου Μαξίμου. ΡΟ 37, 1340Α (ΙΙ.Ι.ΜΑ', 15). 

μνδαλέος (έπίθ.): δυσώδης: Τύμβος αεί πλήρης μυδαλέων νεκνων. ΡΟ 37, 

770Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 68). 

νεονργής (έπίθ.): νέος, νεωστί είργασμένος: 'Ρώμη νεουργής (έπί τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως). ΡΟ 37, 1031Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 15). 

νήλατος (έπίθ.): γυμνόπους, άνευ υποδημάτων, άνυπόδητος: Νήλιπος, αΰα- 

λέη τε, κατά χθονός πόδας εχονσα. ΡΟ 37, 548Α (Ι.ΙΙ.Α', 344). 

ννκτομαχία, ή: νυκτερινή μάχη: την ώσπερ εν ννκτομαχία σύγχνσιν καί 

άγνοιαν. ΡΟ 35, 7760 (Λόγος 7). 

νυκτονόμος (έπίθ.): ό κατά τήν νύκτα νεμόμενος, νυκτόβιος: τά ννκτονόμα 
των θηρίων. ΡΟ 36, 257 0 (Λόγος 35). 

ννμφίδιος (έπίθ.): νυμφικός, άναφερόμενος είς νύμφην: κόϋμον από τήλε 
βαλονσα ννμφίδιον. ΡΟ 37, 571Α (Ι.ΙΙ.Α', 641). Αυτόθι, 38, 25Α (έπι- 

τάφιον ΚΘ', 6). 

ξονφηρία, ή: τρώγλη, κρησφύγετου: τήν ποντικήν ξουφηρίαν καί τήν φνγής 
αξίαν μονήν. Επιστολή IV «Βασιλείω» (0&11»γ, I, 3). 'Ο τελευταίος 
εκδότης τής έπιστολής υιοθέτησε τήν προβληματικήν ταύτην λέξιν, άντί 
του τύπου ζοφηφορία των παλαιοτέρων έκδόσεων, μέ τήν παρατήρησιν: 
«Ηοο νοο&6ιι1ιιιη (φΐο<1 βάΐΙοΓβδ δοπρδβπιηί, ζοψηψορίαν) ΐΠιΐδίΓ&ΐιΐΓ 

ρβΓ ^1θ88βπΐ8. μνών μονήν Π ΐϊΐ3Γ£. (= Ροίιηΐ&ουδ 57, 10ου αίώνος). 

Πρόκειται πάντως περί προσωπικής προτιμήσεως του έκδοτου καί δεν 
ε’ίμεθα καθόλου βέβαιοι διά τήν δρθότητα τής παραδόσεως τής περιέργου 
ταύτης λέξεως.Ό ίι8Πΐρθ γνωρίζει τήν λ. έκ του κώδικος. ΑάάθΠίΙθ 1564. 
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ζόλοχος, ή: τόπος σύνδενδρος, δάσος: ατικτή δέ διέσσνται άγριόθνμος πάρ¬ 

δαλις έκ ξνλόχοιο. ΡΟ 37, 1507Α (ΙΙ.ΙΙ.Δ', 18). 

όβριμό&υμος (έπίθ.): μεγαλόψυχος: Νεμέαιος όβριμόθνμος Καππαδόκοιοι. 

ΡΟ 37, 1576Α (ΙΙ.ΙΙ.Ζ', 326). 

όδοιπλανέω' περιπλανώ μαι, περιφέρομαι: Καν από τήλε Θεοϋ τντθόν οδοί- 

πλανέη. ΡΟ 37, 1315Α (ΙΙ.Ι.ΛΔ', 112). 

όδυνήφατος (έπίθ.): ό καταπραυνων τούς πόνους: όδννήφατα φάρμακα. ΡΟ 

37, 1279Α (ΙΙ.Ι.ΙΘ', 99). 

οίοτόκος (έπίθ.): μόνος, μονογενής, επί ενός τόκου: ΟΙοτόκος δ3 άλλοισιν 

έπάρκιος έπλετο μίξις. ΡΟ 37, 622Α (Ι.ΙΙ.Β', 555). 

όλβοδότης, ό: παρέχων όλβον, άγαθά: ποταμού όλβοδότοιο δώρον. ΡΟ 37, 

1470Α (ΙΙ.ΙΙ.Α', 264). 

όλιγοδρανέων (επική μετοχή): ό ολίγα δυνάμενος, άσθενής, άδύνατας: ολι- 

γοδρανέον δαΐδων οέλας δμμασι λεύααων. ΡΟ 37, 608Α (Ι.ΙΙ.Β', 384). 

όμόπλοος (έπίθ.): ό συμπλέων, ό συναναστρεφόμενος μετά τίνος: Μή σν 

γε, μή κείνγ]αιν όμόπλοος, ώ τέκος, εϊης (ταΐς πόρναις δηλ.). ΡΟ 37, 

907Α (Ι.ΙΡΚΘ', 309). 

όμόατολος (έπίθ.): όμοιος: Καί κόσμοιο θέοντος όμόστολος ήλος έραζε. ΡΟ, 

37, 561Α (Ι,ΙΙ.Α', 515). 

όμωρόφιος (έπίθ.): ό υπό τήν αύτήν στέγην: τις πίατις όμωροφίοις μελέεσαι. 

ΡΟ 37, 586Α (Ι.ΙΙ.Β', 100). 

όνειραΐος (έπίθ.): ονειρικός, ό άναφερόμενος εις τα όνειρα: Ελπίς όνείραίη. 

ΡΟ 37, 776Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 146). Ό τύπος αθησαύριστος καί παρά Β8Ι, 

ισοδύναμος πάντως προς τό όνείρειος. 

όρ&όπους (έπίθ.): ορθός, όρθώς πορευόμενος: ήν τό πρόαθεν όρθόπονς, ννν 

δ* ονκέτι (επί τής ορθής πίστεως). ΡΟ 37, 1068Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 573). 

ουρανομήκης (έπίθ.): ό μέχρι του ούρανοΰ έκτεινόμενος: ονρανομήκεϊ φωνή* 

ΡΟ 37, 518Α (Ι.Ι.ΛΕ', 13). 

οόρανοφοιτώ: διατρίβω έν ούρανώ: ταΰτ* έπιτέλλομαι ούρανοφοιτών. Ρ0 37, 

629Α (Ι.ΙΙ.Β', 652). Παρά Ο & ιϊι ρ β γνωστόν τό ονρανοφοίτης. 

ονρεσιφοίτης, ό: ό ζών ή πλανώμενος εις τά όρη: Νηλής, άπροτίοπτος, ανέ¬ 

στιος, ονρεσιφοίτης. ΡΟ 37, 544Α (Ι,ΙΙ.Α', 289). 

ούρεσίφοιτος (έπίθ.): Ώς τό προηγούμενον, έπί των μοναχών: άκτεάνων 

αίπνς βίος ονρεσιφοίτων. ΡΟ 37, 784Α (Ι.ΙΙ.ΙΖ', 43). 

όψίγονος (έπίθ.): ό μετέπεπα γεννηθείς, ό νεώτερος: όψιγόνοιο κακόν φύαις. 

ΡΟ 37, 419Α (Ι.Ι.Δ', 51). 

σιαλέμπορος (έπίθ.): Έπί αστέρων: άπλανέες τε, πλάνοι τε, παλίμποροι. 

ΡΟ 37, 429Α (Ι.Ι.Ε', 66). 

παλινάγρετος (έπίθ.): ό άνακληθείς, ό άφαιρεθείς έκ νέου: πάλινάγρετον. . . 

φως άναΘηλήοαν. ΡΟ 37, 1011Α (ΙΙ.Ι.Α', 554). 
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παλίνορσος (έπίθ.): ώς τό έπίρρ. πάλιν, έκ νέου: πρός ζωήν παλίνορύον 
'-Λδάμ. ΡΟ 37, 535Α (Ι.ΙΙ.Α', 166). Καί. αυτόθι, 1488Α (ΙΙ.ΙΙ.Γ', 108). 

καλιρροώ : τιλημμυρώ καί άποσύρομαι: Ενριποι λόγων παλιρροονντες. ΡΟ 
37, 1190Λ (ΙΙ.Ι.ΙΒ', 337). 

παλίααντος (έπίθ.): ό προς τά όπίσω ορμών: Θαπτομένον θανάτοιο παλίσ- 

ύντος ές φάος έλθω. ΡΟ 37, 411Α (Ι.Ι.Γ', 45). Αυτόθι, 625Α (Ι.ΙΙ.Β', 

601: παλίασντον ρεϊθρον). 

παλίατροφος (έπίθ.): ό εις τά όπίσω έπιστρέφων: ό χονς, ό πηλός, ή παλί- 

στροφος κόνις (επί τής ανθρώπινης ζωής). ΡΟ 37, 786Α (Ι.ΙΙ.ΙΗ', 1). 

παμμήτειρα, ή: Έπί τής φύσεως: Ή ψόαι παμμήτειρα. ΡΟ 37, 620Α (Ι.ΙΙ. 
Β', 534). Παρά Β & πι ρ β γνωστόν τό παμμήτωρ. 

πανορκία, ή: έτοιμότης πρός πάντα όρκον: ΡΟ 37, 812Α (Ι.ΙΙ.ΚΔ', 315). 

Πρβλ. καί ΡΟ 36, 2280. 

ααντεξονοία, ή: άπόλυτος εξουσία, έπί του Θεοΰ: την σήν, μεγαλόδωρε, 

παντεξοναίαν. ΡΟ 37, 1161Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 1882). 

πενθήμων (έπίθ.): πένθιμος: Νήλιποι, αναλέοι, πενθήμονες, οιοχίτωνες 
(έπί των μοναχών). ΡΟ 37, 1467Α (ΙΙ.ΙΙ,Α', 231). 

περιμοχθίζω .' μοχθώ, εργάζομαι: Τή περίμοχθίζονσι θνραι, κληΐδες, έαο- 

πτρα. ΡΟ 37, 905Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 285). Άθησαύριστον καί παρά Β8Β 
πιθηκόμορφος (έπίθ.): Έπί των θεών τής Αίγυπτου: Πιθηκόμορφοι και 

κτηνώδεις δαίμονες. ΡΟ 37, 1087Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 840). 

σιινντόφρων (έπίθ.): συνετός, σώφρων: λαθών πινντόφρονι βονλή. ΡΟ 37, 

505Α (Ι.Ι.ΚΖ', 88). Καί αύτόθι, 443Α (Ι.Ι.Ζ', 61). 

πλατάνιοτος, ή: πλάτανος (τό φυτόν): Πίτνν ή πλατάνιστον έπηετανύν κο- 

μόωσαν. ΡΟ 37, 1009Α (ΙΙ.Ι.Α', 530). 

πληοιφαής (έπίθ.): Έπί τής πανσελήνου: μήνη πληαιφαής. ΡΟ 37, 1326Α 
(ΙΙ.Ι.ΛΗ', 18). 

ποιμένιοζ (έπίθ.): ποιμενικός: ποιμενίας μέλποντες έν ονρεσίν άοιόάς. ΡΟ 
37, 1495Α (ΙΙ.ΙΙ.Γ', 208). 

πολνανθής (έπίθ.): έν λειμώνι πολνανθεϊ. ΡΟ 35, 860Α. Παρά Β Α πι ρ θ 
γνωστόν τό πολύανθος. 

πολύοχιοτος (έπίθ.): μέ πολλάς διακλαδώσεις, έπί των κλάδων δένδρου: 
πολύϋχιστοι κλαδεώνες. ΡΟ 37, 600Α (Ι.ΙΙ.Β', 280). 

πολνοτάφνλος (έπίθ.): έπί του έχοντος πολλάς άμπέλους καί σταφυλάς: επί 
τήν πολνατάφνλόν ϋον κεχώρηκα δεξιάν. Έπιστ. ΒνΐΙ (Ο 3 I I & γ, I, 

73). 
πολνχανδής (έπίθ.): ό έ'χων πολλά χάσματα, έπί τής γηΐνης έπιφανείας: 

κόαμον πολυχανδέος. ΡΟ 37, 1354Α (ΙΙ.Ι.ΜΕ', 15). 

πορνίδιος (έπίθ.): ό άναφερόμενος εις τήν πόρνην, ό πορνικός: Αονσέ γε 
μην πόρνας αϊματι πορνιδίφ. ΡΟ 37, 905Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 294). Παρά Β α ΐη- 



152 Θεοχάρους Ε. Δετοράκη 

ρ β γνωστόν μόνον τό ύποκοριστικόν, πορνίδιον (τό). Τό έπίθετον άθη- 

σαύριστον καί παρά Βδ,Ι. 

ποχαμία, ή: αφθονία ποταμίου ΰδατος, πλουσία πηγή (Πιινΐ&ΐΐ οορϊ&): ϊν’ 

ήμϊν έκ ποτάμιας τους σονς καλεύσγις επιρρενσαι κρουνούς. Έπιστ. ΙΛΗ 

(Ο Β. 11 3. υ, I, 72). Πρβλ. τό νεοελληνικόν ποταμιά (ή). 

πτόρφος, ό: νέος βλαστός, κλάδος, βλαστάρι: 3Αμφότερον, πτόρθων τε φίλων, 

καρπών τ’ έρατεινών. . . πρώτα Θεός πάντων γενετής. ΡΟ 37, 540 Α 

(Ι.ΙΙ.Α', 235). 

πυρι&αλπής (έπίθ.): ό θερμός 6 πύρινος: ήν κατά μικρόν άγγ}ς πνριθαλπέας 

ανγάς. ΡΟ 37, 409Α (Ι.Ι.Γ', 22). 

πυροπόταμος, 6: Έπί του πυρίνου ποταμού τής Κολάσεως: Μέσος φόβων 

έστηκα πυροποτάμου. ΡΟ 37, 1423 Α (ΙΙ.Ι.Οζ', 3). Πρβλ. τό του Ρω¬ 

μανού: Ποταμός δε του πυρός προ τον βήματος έλκει. Κοντάκιον εις τήν 

Δευτέραν παρουσίαν, έκδ. Ρ. Μ & & 8-Κ. Τ Γ γ ρ & Π ΐ 8, δ&ηοΐΐ Κθΐη&- 

ηί Μβ1ο<ϋ 0&ηΗο& (0&ηϋο& Οβηιιίηα), Οχίοπΐ 1963, σ. 266, (άρ. 34)< 

Τούτο καί εις τό έντυπον Τριώδιον (Κυριακή τής Άπόκρεω, κοντάκιον), 

ποολικόν (έπίρρ.): πωλικώς, δίκην πώλου: ώς θερμόν έξάλλϊ} καί πωλικόν 

εν τοϊς γράμμασι. Έπιστ. Π (Ο & 11 & γ, I, 64). 

φωγαλέος (έπίθ.): διερρηγμένος, διεσχισμένος, ρακώδης: 'Ρωγαλέον χιτώνα. 

ΡΟ 37, 585Α (Ι.ΙΙ.Β', 83). 

αάκχινος (έπίθ.): ό έκ σάκκου, τρίχινος: σάκκινος έσθος: ΡΟ 37, 1352Α 

(ΙΙ.Ι.ΜΔ', 33). 

σβεστήριος (έπίθ.): σβεστήριον δργανον. Έπιστ. ΟΧΧΧΪΙΙ (0&11&Υ, 

II, 22). 

αημάντωρ, ό: ό δίδων τό σύνθημα, άρχηγός, οδηγός: Χριστόν έπιχθόνιον, 

ζωής σημάντορα. ΡΟ 37, 605Α (Ι.ΙΙ.Β', 347). 

οιτηγέΰο · μεταφέρω σίτον: ταις νανσί διά τον ποταμού σιτηγούσαις τε καί 

σκεναγωγονσαις. ΡΟ 35, 676Β. 

αιτο&οτέω : παρέχω σίτον, έφοδιάζω με σίτον: εκείνος γάρ (ό Ιωσήφ) ήδει 

καί συναγαγεϊν καί σιτοδοτήσαι καλώς. ΡΟ 35, 960Β. Παρά Π & πι ρ β 

γνωστόν τό σιτοδότης. 

σιτοκάπηλος, ό: ό αισχρός έμπορος του σίτου, ό διά τής εμπορίας του σίτου 

αισχροκερδών: οί σιτώναι καί σιτοκάπηλοι καί τηρονντες τάς των και¬ 

ρών δυσκολίας. . . ΡΟ 35, 960 (Λόγος 16). 

σκηπτροφόρος (έπίθ.): Πάντες όμοιοι, δμώες σκηπτροφόροι, θήτες, πλοντφ 

κομόωντες. ΡΟ 37, 1303Α (ΙΙ.Ι.ΛΒ', 39). 

ακιοειδής (έπίθ,): σκιώδης, ώς σκιά παρερχόμενος: μόσχων θνσίην σκιοει- 

δέα. ΡΟ 38, 50Α (έπιτάφιον Οζ', 7). 

αταγειρισμός ό: Αριστοτελισμός, λ. πλαστή κατά τό φιλιππισμός (πρβλ. 

καί βασιλισμός, άνωτέρω): σταγειρισμόν όνειδίζων καί κατασοφιστεύων 
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ημών επιμελέστατα. Επιστολή βΧΟ (Ο ί* Π &, γ, II, 80). *Η λ. αθησαύ¬ 

ριστος καί παρά Β3.Ι. 
σταδιενς, ό: σταδιοδρόμος: σταδιενς μη τώ πόδε προγνμνάσας.ΤΟ 37, 1206Α 

(ΙΙ.Ι.ΙΒ', 557). 

αύγκραχος (έπίθ.): στενώς ηνωμένος, συμφυής: Τριάς και το σύγκρατον σέ¬ 

λας. ΡΟ 37, 1165Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 1948). 

σνμφράδμων (έπίθ.): συνομιλητής, σύμβουλος: Μή σύ γε ϋνμφράδμων (πόρ- 

ναις) μηδέ συνο.)ροψίη. ΡΟ 37, 907Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 310). 

αννέμπορος (έπίθ.): συνοδοιπόρος: έμοί γε σννέμπορος ελθέ καλενντι. ΡΟ 
37, 519Α (Ι.Ι.Λζ', 19). Παρά Β ίΐ ιη ρ 6 γνωστόν τό ρήμα αυνεμ- 

πορενομαι. 
σύννομο# έτη ς, ό: ό όμοϋ μετά τίνος νομοθετών. Ούγάρ συννομοθέτας ήρείτο 

τούτους Μωϋσής, άλλ’ ευχής βοηθούς και καμάτου χειρών ερείσματα. 

ΡΟ 35, 845Α (Λόγος 12). 

συνάξω · εκπέμπω δυσώδη οσμήν μετά τίνος: σννόζειν οίς κακώς έχουσιν. 

ΡΟ 37, 868Α (Ι,ΙΙ.ΚΗ', 167). Παρά Β β γπ ρ β γνωστόν τό συνοζένοκ 
αννωρόφιος (έπίθ.): σύνοικος, συνωρόφιος (έπίθ.): σύνοικος, έταΐρος, όμό- 

σκηνος: Μή σύ γε συμψράδμων} μηδέ συνωροφίη. ΡΟ 37, 907Α (Ι.ΙΙ. 
ΚΘ', 310). 

χελωναΐος (έπίθ.): ό άναφερόμενος εις τον τελώνην: τελωναίας άμε¬ 

τρου χερός. ΡΟ 37, 1489Α (ΙΙ.ΙΙ.Γ', 125). Άθησαύριστον καί παρά 
Βδ,Β 

τετράκωλος (έπίθ.): ό έχων τέσσαρα κώλα, τετράπους: 'Ένθεν εβην τετρά- 

κωλος έπ οϋδεος. ΡΟ 37, 769Α (Ϊ.ΙΙ.ΙΕ', 47). 

τηλεφανής (έπίθ.): ό μακρόθεν όρώμενος: τηλεψανή σκοπίην άνδράσι λαμ- 

πομένην. ΡΟ 37, 884Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 10). Πρβλ. καί 38, 110Α (έπίγραμ- 

μα ΝΑ', 2: τηλεφανής σκόπελος). 

ζρίπωλος: (έπίθ.): τρίπωλον άρμα. ΡΟ 37, 1382Α (ΙΙ.Ι.ΜΖ', 10). 

Χβνσμός, ό: γογγυσμός, μουρμούρισμα: δούλων εν στομάτεσσι λαλεύμενον 
ήρέμα τρυσμόν. ΡΟ 37, 1271Α (ΙΙ.Ι.ΙΘ', 3). 

τυμβοφόνος (έπίθ.): Μή με τεαϊς άτίσης τυμβοψόνοις παλάμαις. ΡΟ 38, 

124Α (επίγραμμα κατά τυμβωρύχων Ιΐζ', 2). 

τύμμα, τό: κτύπημα: Διψάς τις έστι των έχιδναίων γενών. . . Ταύτης τό 
τύμμα ο Ιον, ή κλήσις λέγει. ΡΟ 37, 867Α (Ι.ΙΙ.ΚΗ', 153). 

ΰλακόμωρος (έπίθ.): ό συνεχώς ύλακτών: Τό θ’ ύλακόμωρον τού βίου και 
τού τρόπου. ΡΟ 37, 1342Α (ΙΙ.Ι.ΜΑ', 43). 

νπνώδης (έπίθ.): 3Λνήρ νπνώδης, ενρέτης όνειράτων. ΡΟ 37, 926Α (Ι.ΙΙ. 
ΛΒ', 133). 

ΰψίλοφος (έπίθ.): Έπί τής καμήλου: ύψιλόφων καμηλών. ΡΟ 37, 593Λ 
(Ι.ΙΙ.Β', 188). 'Η σημασία άθησαύριστος. 
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φιτύω ·' φύω, γεννώ : Ουδέ γάρ εί φίλον νΐα φιτνϋσεται ήέ Ονγατρα οιδε 
πατ?]ρ. ΡΟ 37, 559Α (Ι.ΙΙ.Α', 490). 

χαραδραϊος (έπίθ.): ο άναφερόμενος εις χαράδραν: νδασι χειμερώκΗ, χαρα- 

δραίοιϋί τ* άναύροις. ΡΟ 37, 667Α (ΡΙΡΘ', 5). 

χαρίατιος (έπίθ.): χαριστήριος, εύχαριστήριος: χαρίΰτιον ύμνον άείοα). Ρθ 

37, 1521Α (ΙΙ.ΙΙ.Δ', 205). Άθησαύριστον 081. 

χοιρίδιος (έπίθ.): ό του χοίρου: θριξί χοιριδίαις. ΡΟ 37, 772Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 

84). * Αθησαύριστον 081. 

χοροιτνσιία, ή: χορός θορυβώδης: Καί ότήϋαις θαλάμους τε, χοροίτνπίας τε, 

πάτους τε. ΡΟ 37, 616Α (Ι.ΙΙ.Β', 482). 

χρνσολάχανον, τό: είδος λαχάνου: 'Ως μικρολόγως ήμϊν ήκει τά λάχανα 

παρ3 υμών καί τι γάρ άλλο ή χρνσολάχανα; Επιστολή XXVI (Ο α 1- 

1 αγ, I, 34). 

ψνκτήρ, 6: σκεύος ειδικόν προς ψύξιν του οίνου, το άλλως λεγόμενον κρυω- 

τήρίον: Σκιάσματα, ψυκτήρας, εκμεθνύματα. . . ΡΟ 37, 863Α (Ι.ΙΙ. 

ΚΗ', 93). 

ώκναλος (έπίθ.): ταχύπλοος, επί πλοίου: νηός τ9 ώκνάλοιο δρόμω. ΡΟ 37, 

555Α (Ι.ΙΙ.Α', 437). 

ώριος (έπίθ.): ώριμος: ώριός εστι γάμφ. ΡΟ 37, 615Α (Ι.ΙΪ.Β', 175). 
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ΛΕΞΕΙΣ ΓΝΩΣΤΑΙ ΕΞ ΛΑΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΛΠΛΝΤΩΣΑΙ 
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ 

άεώής: ΡΟ 37, 524Α (Ι.ΙΙ.Α', 31). 

άθέμιστος: ΡΟ 37, 1251 Α (ΙΙ.Ι.ΙΕ', 19). 

άθέσφατος: ΡΟ 37, 1243Α (ΙΙ.Ι.ΙΓ', 208). 

αίρεσίαρχέω: ΡΟ 37, 1352Α (ΙΙ.Ι.ΜΔ', 42). 

άκεντρος: ΡΟ 37, 891Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 95). 

άκρότομος: ΡΟ 37, 522Α (Ι.Ι.ΛΗ', 4). 

άλεκτόρειον (έπίρρ.): ΡΟ 37, 1164Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 1926). 

άλισγέω: ΡΟ 36, 472 Α. 

άνείόεος: ΡΟ 37, 895Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 153). 

άνεπίσκεπτος: Έπιστ. ΟΕΙΙ (Ο 8111 3 γ, II, 44). 

άνοχλίζω: ΡΟ 38, 33Α (Έπιτ. ΜΙΓ, 2). 

άοργηαία: ΡΟ 37, 949Α (Ι.ΙΙ.ΛΔ', 47). 

άόργητος: ΡΟ 35, 7570. 

άπνοος: ΡΟ 37, 1348Α (ΙΙ.Ι.ΜΓ', 18). 

άποστάσιον: Έπιστ. ΟΧΕίν (Ο & 11 α γ, II, 35), 

άρχέκακος: ΡΟ 37, 525Α (Ι.ΙΙ.Α', 44). 

άστραπηφόρος: ΡΟ 37, 821Α (Ι.ΙΙ.ΚΕ', 119). 

άοωφρόνιστος: ΡΟ 35, 856Α 

αυτουργία: Έπιστ. VI (Ο Ά 11 & γ, I, 7). 

βαρυκάρδιος: ΡΟ 35, 885Α 

βροτοειδής: ΡΟ 37, 1518Α (ΙΙ.ΙΙ.Δ', 173). 

γψτόνος: ΡΟ 37, 615Α (Ι.ΙΙ.Β', 468). 

δελέαβμα, το; ΡΟ 36, 689. 

διααπαομός: Έπιστ. 00ΧΙΧ (Ο α 11 & γ, II, 110). 

δικαιωτήριον: Έπιστ. XXXIV (Ο » ] 1 & γ, I, 44). 

διύώματος: ΡΟ 37, 1293Α (ΙΙ.Ι.ΚΘ', 75). 

ελατήρ: ΡΟ 37, 1279Α (ΙΙ.Ι.ΙΘ', 104). 

έμπομπεύω: Έπιστ. X (Ο & 1 1 & γ, I, 14). 

έμπύρενμα: ΡΟ 35, 1172Β. 

ένεδριόω: ΡΟ 37, 1228Α (ΙΙ.Ι.ΙΓ', 7). 

έργατίνης: ΡΟ 37, 1459Α (II.II. Α', 110). 

έργοδιώκτης: ΡΟ 37, 1281Α (ΙΙ.Ι.ΚΒ', 3). 

έύπτερος: ΡΟ 37, 767Α (Ι.ΙΙ.ΙΕ', 19). 

ημισπάρακτος: ΡΟ 37, 1586Α (ΙΙ.ΙΙ.Η', 143). 

θηήτωρ: ΡΟ 37, 530Α (Ι.ΙΙ.Α', 104). 
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βηρΜ' 33> 888 0. 

Ιερ^ενΜα: ΡΟ 35, 744 Β. 

ίκμδ^: Ρ0 37> 886Α (Ι.Π.ΚΘ#, 27). 
Ι^μων: ΡΟ 37, 1191Α (ΙΙ.Ι.ΙΒ', 340). 
Ιχθνβόλος.' ΡΟ 38, II Α (έπιτ. Α', I). 
καίρόθεος: ΡΟ 37, 1028Α (ΙΙ.Ι.Γ, 24).ΆΘησαύριστον ΒδΒ 
κακ0μήχαν°ς: ΡΟ 37, 573Α (Ι.ΙΙ.Α', 665). 
κΐ:ταΟύμιος: ΡΟ 37, 560Α (Ι.ΙΙ.Α', 502). 
κατ0)μαδόν: ΡΟ 37, 886Α (Ι.ΙΙ.ΚΘ', 7). 
κεν&ήγόρος; ΡΟ 37, 1571Α (ΙΙ.ΙΙ.Ζ', 258). Άθησαύριστον Βδ,Γ. 
κονι06τ<*ω: ρΟ 36, 413 Β. 
λαρνγγίζω-' ΡΟ 36, 568., 
μασϊενω: ΡΟ 37, 912Α (Ι.ΙΙ.ΛΑ', 20). 
μεγαλοφωνία: Έπιστ. ΧίΛΟΙ (Ο & 11 & γ I, 60). 
μέθνσμα: Έπιστ. ΒΧΙΙΙ (Ο & 11 & γ. I, 72). 
μήρνμα: ΡΟ 37, 576Α (Ι.ΙΙ.Α', 715). 
μισοξενία: ΡΟ 35, 661 Β. 
μοιχίδιος: ΡΟ 37, 600Α (Ι.ΙΙ.Β', 278). 
παιδοφθορία: ΡΟ 36, 20Α. 
παιδογονία: ΡΟ 36, 241Α. 
παχνμερής: ΡΟ 37, 945Α (Ι.ΙΙ.ΛΔ', τίτλος) 
πλατύνωτος: ΡΟ 38, 108Α (έπίγρ. ΜΗ', 7). 
ποντοπόρεια (ναΰς): ΡΟ 37, 1262Α (ΙΙ.Ι.ΙΖ', 5). 
πτερορρνώ: ΡΟ 37, 663Α (Ι.ΙΙ.Γ', 46). 
σεμνοποιώ: Έπιστ. Β (Ο α 11 & γ} I, 64). 
σκεναγωγέω: ΡΟ 35, 676Β. 
σκίααμα: ΡΟ 37, 863Α (Ι.ΙΙ.ΚΗ', 93). 
σπεθμαίνω: ΡΟ 37, 482Α (Ι.Ι.ΙΗ', 23). 
στηλογραφία, ή: ΡΟ 36, 549. 
σνΥ*ληρονόμος: ΡΟ 35, 888Α. 
συννλναις: ΡΟ 37, 1071Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 609). 
σν9φετώδης: ΡΟ 37, 1098Α (ΙΙ.Ι.ΙΑ', 1005). 
στ^γγαλιά: ΡΟ 36, 104Α. 
τε9^ονργώ: ΡΟ 35, 6680. 
νυτ*κομία; Έπιστ. VI (Ο α 11 & γ, I, 7). 
Μυοκτόνος: ΡΟ 37, 559Α (Ι.ΙΙ.Α', 485). 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ 



Ι)ΕϋΧ ΡΑδδΙΟΝδ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ8 ϋΙΙ ΜΑΚΤΥΒ 
δΑΙΝΤ ^ΕΙΕΝ ϋ’βΜΕδΕ 

,ΙυΙΪΒη άΈπίθδβ1 η’βδί ρβυΐ-βίΓβ φΐ’υη άθάου61βιηβηΙ άυ οβΙβΕΓβ 
•ϊυΐΐβη ά’ΑηηζηΓΒβ, άοηΐ, 8. ^ηη Οΐιιτ’δοδί,οιηβ & ίαίΐ υη ραηθ^γτΐςυβ, 
ΒΗΟ 967. Μ&ΐδ ρουΓ Ιβδ Η&§ϊο§Γ0ΐρ1ιβ8 ο’βδί υη πιθιγΙ^γγ άΐίίβΓβηί, υη 
πιβάβοΐη ά’ΐίιηθδβ, οοηΙβιηροΓθΐίη άβ Γβνέφΐβ δ. δίΐναίη, Ιβηυβί βδΐ βί- 

Ιβδίβ ρ&Γ ΥΗίβΙοίτε εοοί&ίαχίΐςιιε ά’ΕυδβΙϊβ2. 

Οη ηβ 1β οοηη&ΐδδ&ΐΐ φΐβ ροτ Ιθβ ηοίίοβδ ΕΓβνβδ άβδ δγη&χηΐΓβδ3 

βΐ ρ&Γ άβυχ Ρ&δδϊοηδ οήβηΐ,θΐΐβδ, 1’υηβ £βοΓ£Ϊβηηβ, Ι’&υΐΓβ ηταίοβ, ςυϊ οηί 

βίβ βΐυάίββδ ρηΓ 1θ Ρ. Ρηυΐ ΡββίβΓδ, ^οΐΐαηάϊδίβ4, βΐ ρηΓ Μ§γ ,ϊ. Μ. δηυ- 

§βΙ, 80ΓΐρίθΓ & 1& νηΐϊοθηβ5. 
Ε’οπ^ΐηυΐ §γβο η’η ρηδ βηοοΓβ βίβ ΓβίΓουνβ. Εη νοίοΐ άυ ιηοΐηδ άβυχ 

άβπνβδ Γθΐηϋνβπίθηΐ ηηβΐβηδ. Εβ ρΓβπιίβΓ ηουδ ββί ρυΓνβηυ άβηδ υη πιυ- 

ηυβΟΓίΐ άυ Χβ δΐββΐβ, Ιυηάΐδ φΐβ 1β δββοηά ρΓονΐβηΙ ά’υη πιβηοΐο^β ίιηρβ- 

ηηΐ οοιηροδβ δουδ Ιβ τέ^ηβ άβ ΜΐοΗβΙ IV (1034-1041). Εθιιγ νεάβυΓ άο- 

ουπΐθη.ί&ίΡθ η’βδΐ ρ&δ Ιηβη §Γ&ηάβ, ϋ ίαυΐ Γ&νουβι·. Μαϊδ ΐΐδ δοηΐ ρουΓ 
ηουδ (Ιβυχ ]»1οηδ άηηδ ΓΚίδΐούβ ά’υη ουΚβ ςιιί δβπι61θ &νοΪΓ ίουϊ ά’υηβ 
οθΓίαΐηβ νο£υβ. 

Εβ μαρτύριον ΒΗΟ 2210 ί&ϊΐ ρηιΊΐβ άυ πιβηοΐο^β ρΓβπιβίθΐρΙίΓθδΙΐ- 
φΐβ άβ ίβντΐβΓ, οοηδβΓνβ άηηδ υη ]ο7&υ άβ 1η Βϋοΐϊοΐΐιβφΐβ άυ ρβίΓΐβΓουΙ, 

§γβο άβ ^ηι&αΐβπι, 1β οοάβχ 1, άβοπΐ ρβΓ Ρηρηάορουΐοδ ΚβΓβπιβυδ· 

βΐ ηηεάγβθ ρ&Γ ΕΕιΊιβΓά7. Ο’βδΐ. υη &1>Γβ£β, «βΐη ΜηΓίγΓίυπι έν συντόμω»8. 

Ε’ άθλησις ΒΗΟ 2211, ΐηδβΓββ άηηδ 1β Γβουβίΐ ςυ’Α. ΕΕΗιβΓά ηρρβίΐβ 
«1β πιβηοΐο^θ ΐπιρβή&Ι Β»9, δβ ΐΓουνβ ηυδδί βορΐόβ ά&ηδ υη Γη&ηυδβπΙ 
ά’ΑΗίθηβδ, 1β η° 98210. 

1. Επΐέδβ, αοίυβίίβιηβηΐ Ηοπίδ, βη δ^πβ. (X Η. Οβίβΐιηγβ, ΟΠ£ίηβδ άυ 
ουίΐβ άβδ ΓΠδΓίγΓδ 2(1933), ρρ. 207-208. 

2. Οί. Οοππη. ηι&ΓίχΓ. γοιώ., ρ. 51, η° 3. 
3. ΡαΓ βχβηιρίβ, δγη&χ. Εοοί. ΟΡ., οοΐ. 446-447 (η° 2 άυ 6 ΓόνποΓ). 
4. Αηαΐ. ΒοΙΙ. 47, 1929, ρρ. 44-76. 
5. Βϊ1)1ίοΙΙΐΘο& δυηοΙοΓυηι, I. 6, 1965, οοΐ. 1195-1197. 
6. 'Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, I. 1, 1891, ρρ. 1-8. 
7. ϋΐβΓϋβΓβπιηΒ υηά ΒβδΙ&ηά..., I. 1, 1937 (Τ.ϋ. 50), ρρ. 567-570. 
8. Ι&ΐά., ί. 3, 1943 (Τ.ϋ. 52), ρ. 435. 
9. Οήά., ρρ. 407-409. 

10. Π)ΐά., ρρ. 409-411. — ϋη ΐΓοίδϊόιηβ Ιόπιοΐη, 1β ΧόΓορυΙαυιου 135, άυ 
XVI6 δίέοΐβ, ρβυΐ &ΐΓβ ηέ^ΐί^έ; οί. Ε Ιι γ Η υ γ ά, ορ. οΐΐ., I. 3, ρρ. 49 βΐ 439. 
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1 

Μαρτύριαν τοΰ άγΙου παϊ ένδοξον μάρτνρος Ίουλιανοϋ τοϋ έν 

β ωά'ιββ ΗίβΓθ8θΙμηιίΙαηο 1, $αβο. X, {οΐ. 52ν-54. 

ι. Ιίβ ηιέάβοΐη οΙΐΓέίΐβη. 

Γ0 άγιος μάρτυς Ίουλιανός ύπήρχεν επί τής βασιλείας Νου μέρια¬ 

ν ο ν, εκ τής χώρας των Έμεσηνών, άνήρ Θεοσεβής, ώρα Ιος μεν τω 

εΐόει, ιατρός δέ την τέχνην. ΛΟς άεί διά τής προς τον των όλων Θεόν εκτενούς 

αυτού προσευχής τά δυσίατα πάθη των προστρεχόντων αντώ ήν θεραπεύων 

και δαίμονας φνγαδενων' ον μόνον δέ διά τής των φαρμάκων βοήθειας νπήρ- 

χεν τά έλκη των παθών άπελαννων, αλλά και διά τής προς τον σωτήρα Χρι¬ 

στόν ειλικρινούς αγάπης τε καί πίστεως. ’Εσπούδαζεν γάρ ο μάρτυς μή προς 

καιρόν τή οικεία πόλει άναδειχθήναι Ιατρός, άλλά διηνεκώς είναι αυτής αω- 

τήρ, άπαλλάττων αυτήν τής τοϋ διαβόλου πλάνης, ουράνόθεν τά βραβεία έπι- 

φερόμενος καί των ψυχών λιμήν γενόμενος. 'Ο αυτός γοϋν καλλίνικος μάρτυς, 

προς τον πάντων κύριον καί δεσπότην Ίησονν Χριστόν τό ομμα τής διανοίας 

καθ3 έκάστην εκτενών1, πάντων έμπροσθεν έποιεϊτο την εις αυτόν ελπίδα, των 

γήινων καταφρονών ώς φθαρτών, καί σπονδάζων μέρος καί κλήρον εχειν μετά 

τών υπέρ Χριστού μαρτυρησάντων αγίων. 

2. Ι/ένβςιιιβ Βίΐναΐη βί ββδ άβιιχ οοιηρα^ηοηδ άβ τη&ΓίγΓβ. 

Συνέβη ούν κατ εκείνον τον καιρόν τούς τής άγιας Τριάδος κήρυκας όν¬ 

τας, Σιλουανόν φημι τον τής αυτής Έμεσηνών αοίδιμον επίσκο¬ 

πον, καί Λ ο υ κ άν διάκονον καί Μ ώ κ ι ο ν Αναγνώστην, τούς καλλινί¬ 

κους μάρτυρας θερμφ τώ ζήλω φερομένονς τής εις Χριστόν ένεκα πίστεως, 

θεωρονντας την κρατουμένην τότε περί τά είδωλα μανίαν 'Ρ ε ν τ ί α2 τή πό¬ 

λε ι άνταγωνίσασθαι τώ διαβόλφ καί την εναγή αυτού στρατείαν καί παρρη¬ 

σίαν (..·), καί διδάσκειν τόν λαόν καταλείπειν τά κωφά είδωλα καί ένα προσ¬ 

κυνούν ζώντα Θεόν, ποιητήν ουρανού τε καί γής, άμα τώ μονογενεΐ αντον 

Υίώ καί τω παναγία) αυτού Πνεύματι. Ούτως αυτών διδασκόντων, οι τοϋ δια- 

1. 8ΐο ρτο έκτείνων. 
2. 8ΐο; Ιοο&ΙϊΙέ ηοη. ίίίβηϋίΐέβ. 
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βόλου νπηρέται συσχόντες αυτούς τώ τής Τ ύ ρ ου ήγεμόνι έκείσε τότε έν~ 

δημοΰντι παρέστησαν. Έρωτηθέντες δε καί όμολογήσαντες τό όνομα του Θεού, 

πλείστους αΐκισμονς νπομείναντες, ψήφον παρ’ αυτόν δέχονται, ώστε κατά 
κρατούσαν συνήθειαν θηρίοις παραδοθήναι. Άπαγομένων δε εν τώ των θηρί- 
ω(ν) σταδίω εξω τής Έμεσηνών πόλεως κατά άνατολάς, ό καλλίνικος 
και πανάριστος Ίονλιανός, εκ ταύτης τής των Έμεσηνών πόλεως όρ- 

μώμενος, την των άγιων καλλινίκων μαρτύρων άκούσας παρουσίαν, έδραμεν 
και τούτους ήσπάσατο έν άγίω φιλήματί' ύπ5 αυτών γάρ ήν παιδενθείς τάς 
θείας γραφάς καί την εις Χριστόν τον Θεόν ημών βεβαίαν πίστιν. "Ον θεασά- 

μενοι οι τή είδωλολατρεία κεκρατημένοι ώς αίμοβόροι Θήρες λυττώντες, τον 
αρνα του Χρίστου άρπάζοντες έκραζον’ «ΕΙ μή τούτον άνέλοίμεν, πάσαν ημών 

την πάλιν έκ τής τών θεών προσκυνήσεως άποστήσεΐ' καί γάρ εκ τής τών 
Ν α ζ α ρ η ν ώ ν μανίας πεπαίδευται, δς διά τής αυτής μαγείας άφιστά όχλον 
πολνν». Οι ονν καλλίνικοι μάρτυρες Σιλουανός, Λουκάς καί Μ ώ - 
κ ι ο ς κατά την έξενεχθεΐσαν τοϋ άρχοντας ψήφον επί του σταδίου άπαχθέν- 

τες και προσενζάμενοί έπλήρωσαν την εις Χριστόν τον Θεόν ημών καλήν 

μαρτυρίαν, κυρίω παραθέμενοι τάς ψνχάς αυτών. 

Τ«1ϊβη 081 &γγ§46 βί ιη&ΓίγΓΪβέ. 

ΟΙ δε τής ανομίας έργάταί μετά την τών μαρτύρων τελείωσιν, έπεζήτη- 

σαν τον καλλίνικον μάρτυρα ’Ιουλιανόν καί εύρόντες αυτόν εϊλκον άφειδώς τύ- 

πτοντες. Καί άνατείνας τό όμμα εις τον ουρανόν έλεγεν «'Ο Θεός τών 
αγίων μαρτύρων Σιλουανοϋ καί Λουκά καί Μ ω κ ί ο ν, βοήθησόν 
μοι καί συγκαταρίθμησόν1 με αύτοϊς, καί άξίωσον κάμε τής έπουρανίου μερί¬ 

δας, μετά τών υπέρ τοϋ ονόματος σου εναρεστησάντων μαρτύρων». Ίδόντες 
οϋν οί όχλοι την άμετακίνητον πίστιν αυτόν, έβουλενσαντο ινα τον άθλοφόρον 
τοϋ Χρίστου άνελώσιν2, καί έλεγον προς άλλήλους' «Έάν συντόμω θανάτω 
άποκτείνωμεν αυτόν, ονκ αισθάνεται βασάνων, αλλά δεϋτε βουλευσώμεθα κατ 
αντοϋ πικράν βάσανον». Καί σύμβουλον λαβόντες τον διάβολον, άρπάσαντες 
ήλους εύμήκεις έκ τών τεχνιτών3 καί δήσαντες τον μάρτυραν4 5 καί την αύτοϋ 
ξυρήσαντες κεφαλήν καθηλοΰσιν αυτήν πρώτον ομοίως δέ τάς χεΐρας καί τούς 
πόδας. 'Ο δέ μάρτυς τοϋ Χρίστον έψαλλεν λέγων «'Ο Θεός, τήν αϊνεσίν μου 
μή παρασιώπησης6. Περιεκύκλωσάν με κάνες πολλοί, συναγωγή πονηρενο- 

1. σννκατ. εοά. 
2. δίο, ρΓορβΓίδρ. 
3. βίο, ρ&ΓΟΧ. 

4. δίο. 
5. Ρδ. 108,1. 
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μενών περιέσχον με1 2» καί τά έξης. Καί ταϋτα είπών καί των άνΟρωπομόρφων 

θηρίων εκείνων ημιθανή τον μάρτυρα καταλιπόντων, ό καλλίνικος μάρτνς την 

τοιαύτην τής πίκρας βασάνου άλγηδόνα γενναίως φέρων καί τον ίδιον δεσπό¬ 

την επικαλούμενος, άναστάς εν τινι σπηλαίο) προσπαρακειμένω κατέφυγεν, 

επικαλούμενος τον Θεόν καί λέγων’ «Ευχαριστώ σοι, Κύριε, δτι κατηξίωσάς 

με υπέρ τοϋ ονόματος σου ταντα παθεϊν». Καί τούτο είπών παρέδωκεν κυ- 

ρίφ την αγίαν αυτόν ψυχήν, έν τώ αντώ σπηλαίω κοιμηθείς έν ειρήνη. 

4* 368 Γθϋηαβδ· 

Κάκεϊ ήν το λείψανον αυτόν δπερ τις κεραμενς δι άποκαλύψεως τον ά- 
γίου ευρών, έκεϊσε την τέχνην εργαζόμενος, ήγαγεν καί έν τή άγίωτάτη εκ¬ 

κλησία άπέθετο. "Ετελειώθη δέ ό καλλίνικος μάρτνς τοϋ Χρίστου Γουλιανός 

μηνί Περ(ι)τίω έκτη καί κατετέθη έν τή εϊρημένη εκκλησία. Μετά χρόνους 

τινάς τής Χριστιανών τιίϋτεως αύξηθείσης, υπό τον ιερόν κεραμέως ή σεβά¬ 

σμιος τον Βαπτιστοϋ κεφαλή εύρεθεϊσαΖ, τότε καί τό τοϋ άγιου μάρ- 

τυρος Ίονλιανοϋ [τό] λείψανον ένθα ήν3 τή έκκλησίρ έξηνέχθη καί έν τω ναω 

τώ έπ όνομα τι αυτόν κτισθέντι υπό Παύλου τον επισκόπου κατετέθη· 
ένθα ίάσεις γίνονται εις δόξαν τοϋ Κυρίου καί σωτήρος ημών 'Ιησοϋ Χρίστον, 

μεθ’ ού τω Πατρί καί τώ παναγίω και ζωοποιώ αυτόν Πνεύματι, νυν καί άεϊ 

καί εις τους αιώνας των αιώνων. ’Αμήν. 

2 

’ΆΌ'λησις τοϋ άγιου καί ενδόξου μάρτυρας *Ιουλιανοϋ και τών ϋύν 
αντώ Σιλουανοϋ έπισκόπόν, Αόνκα διάκονόν καϊ Μωχίου Αναγνώστου· 

6 οοάίΰβ ΑΐΚοηβπ8Ϊ ΚηΙΙιιητιιΗαηο 23, βαβό. XII, βοΐ. 24ν-25ν, οοΐίαίο 
ΑίΗβηίεηβί 982, αηηί 1599, /όΐ. 49ν-50ν. 

1. άγιος μάρτνς Ίουλιανός επί τής βασιλείας ήν Νονμεριανοϋ, 

έχ πόλεως 3Ε μ έ σ η ς όρμώμενος, ωραίος τώ εϊδει, Ιατρός τήν τέχνην, τά 

δυσίατα πάθη τών προστρεχόντων αύτώ ψαρμάκοις θεραπευτικούς καί ταϊζ 

προς Χριστόν τον άληθινόν τών ψυχών ιατρόν πλέον ενχαϊς έξιώμενος. 

2. Συνέβη ονν κατ’ εκείνον τον καιρόν Σιλονανόν τόν τής πόλεως Ε¬ 

μέ σ η ς έπίσκοπον καί Λουκάν τόν έκείνον διάκονον καί Μώκιον τόν τοις 

άναγνώσταις έγκατειλεγμένον τής εκκλησίας, πεπαρρησιασμένη καί ψυχή καί 

1. Ρδ. 21, 17. 
2. ηοιηίη&Ιΐί αβδοΐιι, 
3. βυρρίβ εόρεθέν. 

2 - 5 -1983 
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γωνί] κηρύττοντας την ευσέβειαν, υπό τών ειδωλολάτρων σνσχεθέντας άχΟήναι 
προς τον ηγεμόνα τής Τύ ρ ον, κατά τινα χρείαν τη Έμεσηνών τη- 

νικαύτα έπιδημήσαντα. 'Υφ’ ον έρωτηθέντες καί Χριστιανούς εαυτούς όμο- 

λογήσαν τες, πλείστους καί άφορήτονς ύπέμειναν οικισμούς και τελευτά Ιον 
Οηρίοις έκδοθήναι κατεδικάσθησαν. *Αγομένων δε αυτών εις τό στάδιον, ό 
πανάριστος Ίονλιανός προσδραμών ήσπάσατο τούτους εν άγίω ψιλή μάτι, οΐα 
της είς Χριστόν πίστεως διδασκάλους πλουτήσας αυτούς καί των Θείων γρα¬ 

φών παιδευτάς. ΛΟν ίδόντες οί τη είδωλολατρεία κρατούμενοι ώς άγριοι Θήρες 
επ’ αυτόν όρμήσαντες εκραζον' «Εί μή τούτον άνέλωμεν, πολλοί των Θεών άπο- 

στήσονται διά τής μαγείας αυτόν», Σιλονανός δέ μετά Λουκά καί Μωκίου 
Οηρίοις εκδοθέντες την μακαρίαν προς Θεόν άπήλθον πορείαν, τον τής άθλή- 

σεως δρόμον εύψύχως τελέσαντες. 

3. Ίουλιανόν δέ τον αοίδιμον τού Χριστού αθλητήν αφειδώς τύπτοντες 
οί αυτόν σύλλαβόμενοι εϊλκον διά τής λεωφόρον «’ Ο Θεός», λέγοντα, «τών 

αγίων μαρτύρων Σιλονανού, Λουκά καί Μωκίου, βοήΟησόν μοι τω δούλω σον, 
καί σύν αύτοϊς με τής επουρανίον σον βασιλείας άξίωσον». 3 Ιδόντες δέ οί ό¬ 

χλοι τό άμετάθετον αυτού τής είς Χριστόν πίστεως, δεσμονσιν αυτού χεϊρας 
καί πόδας καί πρώτον την τούτου ξυρήσαντες κεφαλήν, εϊτα ήλους ένεγκόντες 

μάκρους τε καί οξείς καθηλονσιν αυτήν, ώσαύτως δέ καί τάς χεϊρας σύν τοϊς 
ποσίν. 'Ο δέ καλλίνικος τού Χριστού μάρτνς, τοιαύτην χαλεπήν υφιστάμενος 

βάσανον, διετέλει ευχαριστών τφ Θεφ· καί καταλειφθείς υπό τών Θηρίων ε¬ 

κείνων — πού γάρ χρή τούτους ανθρώπους καλεϊν; — παρ ολίγον νεκρός ό μα¬ 

κάριος επιπλέον τής προς Θεόν ευχαριστίας καί δεήσεως εϊχετο, παρ’ ον καί 
ίσχύν είληφώς ό γενναίος άνίσταται καί τινι προσφεύγει γειτονοϋντι σπηλαίω, 

«Ευχαριστώ σοι, κύριε Ιησού Χριστέ», λέγων, «ότι κατηξίωσάς με τον 

δούλάν σον υπέρ τον αγίου σον καί ενδόξου ονόματος τοιαϋτα παΟεΐν. Καί τά 
νυν, δέσποτα, δέξαι μον έν ειρήνη τήν ψυχήν καί κατάταξον αυτήν μετά τών 
αγίων σου μαρτύρων είς τάς αιωνίους σου σκηνάς». Τούτα προσευξάμενος τω 
Θεώ, χερσίν αυτού τήν ψυχήν παρατίθησιν έν αύτώ τω σπηλαίω. 

4. Τό δέ τούτον τίμιον λείψανον έκεϊ διέμεινεν άχρι πολλού' δπερ τις κε- 

ραμευς έκεϊσε τήν τέχνην εργαζόμενος, θεόθεν έπιτραπείς αναιρείται καί είς 
τήν τής πόλεως 3Ε μ έ σ η ς άγίωτάτην εκκλησίαν αποκομίζει, έν ή καί κα- 

τετέΟη ψαλμωδίαις τε καί θείοις νμνοις τιμώμενον τό άληθώς τίμιον. 

3ΕτελειώΘη δέ ό αοίδιμος του Χριστού μάρτνς 3Ιουλιανός έκτην ημέραν 
έπέχοντος τον Φεβρουάριου μηνάς. Ον ταϊς σεπταϊς μεσιτείαις ό ευσεβής 
ημών βασιλεύς καί ορθόδοξος τά κατά γνώμην άπαντα λήψεται, 

Μακράν ζωήν καί άνώδυνον, είρηναίαν τε καί άτάραχον, 

Ίσχύν κατά τών έπανισταμένων καί σθένος άήττητον, 

Χαράν μετά τελευτήν ουράνιον καί άνώλεθρον, 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 
11 
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* Αγαθών διαιωνιζόντων τρυφήν την1 άκήρατον, 

ΤΗς άγιων πάντων χοροί έν μεθέξει γενήσονται 

Αάμποντες έν τη άναστάσει καί αυτόν ήλιον φαιδρότερον 

Προς δόξαν Χρίστον τον άληθινον καί μόνου Θεόν ημών, 

ότι αντώ πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλωσννη τε καί 

πεια, νυν καί αεί καί εις τούς ατελεύτητους αιώνας τών αιώνων. 
μεγαλοπρέ 
Αμήν. 

ΡΚΑΝς;0Ι8 ΗΑΙ,ΚΙΝ 

1. οιη. ΑΙΙιβηΐβηδΐδ. 



ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΤΚΑΙΣ ΠΑΡΟΤ 

ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Βορειοανατολικώς της κώμης Λευκών Πάρου, έν τη περιοχή ’Απάτου, 

εύρίσκεται έγκαταλελείμμένη νυν μονή, ή του Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου1. 

Περί του χρόνου ίδρύσεως αυτής δεν υπάρχουν άκριβεΐς πληροφορίαν 

Όπωσδήποτε τφ 1656 — ώς συνάγεται εξ επιγραφής υπέρ την θύραν του 

περιβόλου2— άνεκαινίσθη ή μονή' τρία έτη βραδύτερον (1659) — ώς αναγρά¬ 

φεται έν επιγραφή έπί του υπερθύρου του καθολικού3—άνεκαινίσθη καί ό 

ναός καί τω 1774 κατεσκευάσθη τό κωδωνοστάσιον4. 

ιΩς συνάγεται έκ των κατωτέρω έκδιδομένων εγγράφων5, ή Μονή Α¬ 

γίου Ίωάννου του Θεολόγου, άνήκουσα εις την Άνδριάναν σύζυγον Μιχαήλ 

Γαβαλά6, έκληροδοτήθη ύπ’ αυτής, διά διαθήκης (συνχαχθείσης τή 7 Ια¬ 

νουάριου 1688) εις τούς άνεψιούς αύτης ιερέα Ίωάννην Γεμελιάρην καί ιερο¬ 

ί, Ίδ. Εύστρ. Δράκου, Μοναί έλληνικαί. ΑΙ έν Πάρφ 35, «Ιερός Σύνδε¬ 

σμος» Ε', 1899, σ. 247. ’Α ν. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, Οί μεταβυζαντινοί ναοί τής Πάρου, 

«’Αρχεΐον των Βυζαντινών Μνημείων τής Ελλάδος» Θ', άρ. 1, 1961, σ. 216 καί Ι', άρ. 

1-2, 1964, σ. 15-16, 23 (μετά τής αυτόθι βιβλιογραφίας). Ν. X ρ. ’Αλιπράντη, 

Μεταβυζαντινά μνημεία τής Πάρου Α': Μοναστήρια, ιιΈπετηρίς τής Εταιρείας Κυκλαδι¬ 

κών Μελετών» Η', 1970, σ. 442-446 (μετά τής αύτόθι βιβλιογραφίας). 

2. Ίδ. ’Α ν. Κ. ’Ο ρ λ ά ν δ ο υ, ένθ’άνωτ., Ι', σ. 23. 

3. Ίδ. ’Α ν. Κ. Ό ρ λ ά ν δ ο υ, ένθ’ άνωτ., Ι', σ. 15. (Ή άναδημοσίευσις τής έπι- 

γραφής ύπό Ν. X ρ. ’Α λ ι π ρ ά ν τ η, ένθ’ άν., σ. 443-444, μετά σφαλμάτων). 

4. Ίδ. ’Α ν. Κ. ’Ο ρ λ ά ν δ ο υ, ένθ’ άνωτ., Ι', σ. 15. "Ανωθεν τής λέξεως ΘΡΑ- 
ΚΑΚΗΣ πρέπει νά προστεθή ή λέξίς: ΙΟΑΝΣ. 

5. Τά έγγραφα έκδίδονταί έκ των πρωτοτύπων. Τό ύπ’ άρ. V έγγραφον είχε προεκ- 

δοθή, αλλά πλημμελώς, ύπό Β. Μ υ σ τ α κ ί δ ο υ, Ή νήσος Σίκινος καί άνέκδοτον σι- 

γίλλιον Μονής έν αύτή, «Παρνασσός» Θ', 1886, σ. 405-411. Τό ύπ’ άρ. VIII έγγραφον 

έξεδόθη, έπίσης πλημμελώς, ύπό Ν. X ρ. ’Α λ ι π ρ ά ν τη, ένθ’ άνωτ., σ. 445-446. Διά 

τούτο έκρίθη σκόπιμος ή έπανέκδοσις καί αύτών των έγγράφων. Περί τοϋ ύπ’ άρ. II εγγρά¬ 

φου ίδ. καί Αίμιλιανοϋ [Τσακοπούλαυ], Πατριαρχικά σιγίλλια έν τοΐς κώδιξι του 
’Αρχειοφυλακίου τοϋ Οίκουμ. Πατριαρχείου, «Όρθοδοξία» ΑΔ', 1959, σ. 485. Περί τού 
ύπ’ άρ. III έγγράφου ίδ. I. I. 8 ο λ ο 1 ο ν, ΚοηβΙαηΙΐηοροΓδΙι&ΪΕΐ ΟβΗίον ν XIX 

νβΐΐθ, ορχί, ί3ΐοηέθ3ΐί&£θ Ϊ85ΐβ<Ιον£ΐη6&: Ιοιυ ρβΓνχ], 8. ΡβΙβιΤ>ιΐΓ£ 1904, σ. 87-38, 

καί Αίμιλιανοϋ [Τσακοπούλου], ένθ’ άνωτ., σ. 492. 

6. ’Εν άρχή του σιρζομένου έν τή Μονή Αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου Βιβλίου Προσ¬ 

κομιδής (σχ. 19x20 έκ. μ.), δπερ συνετάγη τω 1720, φέρεται: μιχαήλ καί | άντριά(νας). 
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μονάχον Γρηγόριον Καλόπλαστον. Έκ διαθήκης δέ του τελευταίου (άπδ 31 

Ίανουαρίου 1714) φέρεται ότι ούτος παρέλαβε παρά τής Άνδριανής, μετονο- 

μασθείσης ώς μοναχής Αθανασίας, τήν έν λόγω Μονήν, τήν οποίαν καί έκλη- 

ροδότησεν εις τον αδελφόν του Γεώργιον Καλόπλαστον. 

Τω 1777 ή Καλλίτζα σύζυγος Πέτρου (υίοΰ Βασιλείου) Γεμελιάρη κκί 

ό υιός αυτής Βασίλειος (κληρονόμοι καί οΰτοι τής Μονής, ώς συγγενείς του 

ίερέως Ίωάννου Γεμελιάρη) έν Βλαχία ευρισκόμενοι προσήλωσαν τήν ανδρι¬ 

κήν μονήν του 'Αγίου Ίωάννου Θεολόγου εις τήν έν Σίκίνιρ γυναικείαν μονήν 

Θεοτόκου τής Χρυσοπηγής. 

Δέκα έτη βραδύτερον (1787), δι’ ενεργειών του ηγουμένου τής Μονής 

'Αγίου Ίωάννου Θεολόγου Γαβριήλ (υίοΰ του Βαρθολομαίου, υίοΰ Γρηγορίου) 

Καλοπλάστου, όστις εΐχεν ήδη καταβάλει δι’ έξοδα καί αφιερώματα (ώς έκ 

σχετικού κατάστιχου, άπό 16 Ίανουαρίου 1787, διεπιστοΰτο) ποσόν 2308 

γροσίων, ή έν λόγω Μονή κατέστη ανεξάρτητος τής έν Σικίνιρ μονής Θεοτό¬ 

κου τής Χρυσοπηγής. 

Φαίνεται ότι έπί πατριαρχίας Γερασίμου Γ' (1794) έπετεύχθη νεωτέρα 

άπόφασις προσηλώσεως τής έν Πάρω μονής εις τήν έν Σικίνίρ. "Ομως τή 1 

Δεκεμβρίου 1801 αί καλογραΐαι τής έν Σικίνψ μονής Θεοτόκου τής Χρυσο¬ 

πηγής έπώλησαν, αντί 900 γροσίων, εις τόν Γαβριήλ Καλόπλαστον τήν Μονήν 

'Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου έν Πάρω. "Οθεν διά πατριαρχικού σιγιλλίου ή 

τελευταία αότη Μονή περιήλθεν εις τήν άπόλυτον έξουσίαν τοΰ ήγουμένου αυ¬ 

τής. Δύο ετη βραδύτερον (1805) ήκυρώθη ή τελευταία άπόφασις υπέρ τής έν 

Σικίνφ μονής καί τελικώς τα πράγματα άποκατέστησαν τφ 1812, οπότε ή 

μονή 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου ώρίσθη άνεξάρτητος καί ρητώς άπηγο- 

ρεύθη πάσα εις τό μέλλον άναψηλάφησις τής ύποθέσεως. 

Ένέργειαι τέλος (1816) τοΰ Μιχαήλ Ραγγούση καί Αλεξάνδρου Μπα- 

ρότζη (ώς έκπροσώπου τής συζύγου αύτοΰ), όπως βιαίως άποσπάσουν πω- 

λητήριον τής Μονής υπέρ αυτών παρά τοΰ ίερέως Γεωργίου Καλοπλάστου, 

εις ούδέν ήγαγον. 

' Οπωσδήποτε διά τών κατωτέρω εγγράφων —καί παρά τήν άναμφισβή- 

τητον διαπίστωσιν άνθρωπίνων μικροτήτων — καθίστανται πλέον γνωστά 

ικανά στοιχεία περί τής Μονής 'Αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου έν Πάρω, άπό 

τοΰ ΪΖ' μέχρι τοΰ ΙΘ' αίώνος. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ 

I 

(Μάιος 1777) 

Σιγίλλιον του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σωφρονίου Β' (1777), 

δι’ οδ έπίκυρουται ή υπό τής Καλλίτζας, συζύγου του ποτέ Πέτρου Γεμελιά- 

ρη, καί του υίοΰ αυτής Βασιλείου Γεμελιάρη γενομένη προσήλωσις του κτητο- 

ρικοΰ αύτών μονυδρίου του ιΑγ. Ίωάννου του Θεολόγου, του έπονομαζομέ- 

νου του Άπάτου, έν Αεύκαις, εις τό εν Σικίνω γυναικεΐον μοναστήριον τής 

ύπεραγίας Θεοτόκου, τής Χρυσοπηγής. Έν πρωτοτύπω, έπί περγαμηνής δια¬ 

στάσεων 53.1 Χ55.8. Διαστάσεις γεγραμμένου μέρους: 47.5x35. Ή περγαμη¬ 

νή όξυνομένη έσχημάτιζε γλώσσαν, ήτις έχει άποκοπή. Τό σιγίλλιον είναι έ- 

φθαρμένον είς τό κάτω τμήμα αύτοΰ, τά δέ γράμματα έχουν άποβή έν πολλοΐς 
εξίτηλα. (Βιβλιοθήκη Σπυρ. Λοβέρδου: Άρχεΐον Κληρικών 1). 

/" Σωφρόνιος έλέφ Θ(εο)ϋ άρχι(επίσκο)πος Κων(σταντιν)ονπ(ό)λ(εω)ς 

Νέας Ρώμης καί οικουμενικός Πατριάρχης. 

|2 Ον παρορατέα δέηϋις θεοφιλούς σκοπού έχομένη καί πρόχειρον καί πρα¬ 

γματικήν έχουσα την (δεϊξιν) τής αγαθούς προαιρέσεως (ώς.) ρηματικήν 
τινα φιλοτιμίαν, οϊα φιλεϊ |3 αυμβαίνειν τοϊς νψηλοτέραν εχονσι την γλώτταν 

τών πραγμάτων, ώσπερ τις έφη των προ ημών, άλλα δεκτέα καί μονιμωτέρα 
καί ασφαλείας εγγράφου άξιωτέρα είς διη \*νεκή παράστασιν. Αυτή δε ή διά 
γραμμάτων ασφάλεια φίλη καί συνήθης αεί έν τε πολιτικοϊς καί εκκλησιαστι¬ 

κούς δικαστηρίοις ύπάρχει, ώς τοϊς πάσι δήλον, δι ής |5 ώς δι έδρας ασφαλούς 
καί μονίμου τό έδραϊον καί πάλιν επιχορηγείται τοϊς πράγμασιν, καί ταϊς 
έμπιπτούσαις ύποθέσεσιν, όποϊαι ποτ άν εϊεν, είτε πολιτικοί δηλονότι |6 είτε 
εκκλησιαστικοί. Τοϋτο δ3 ώς άναγκαϊον καί προσ(.)μενον έργον καί αγαθόν 
έκτελεϊται έσαεί, καί διενεργεϊται παρά τών κατά καιρούς έμπεπιστενμένων 
την πνευματικήν ]7 πηδαλιουχίαν τον πάγκοινου τούτου σκάφους τής εκκλη¬ 

σίας έπ ενλόγοις αίτίαις καί ώφελείαις κατά τό πρέπον καί δίκαιον. Επειδή 
τοιγαροϋν καί ή Καλλίτζα γυνή τοϋ ποτέ |8 Πέτρου Γεμελιάρον τουπίκλην καί 
ό υιός αυτής Βασίλειος Γεμελιάρης, άπό τής νήσον Πάρου, έχοντες έν μονν- 

δριον ανδρωον προπατορικόν αύτών κτητορικόν τιμώμενον έπ όνόματι |9 τοϋ 
αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου καί κείμενον έν τή νήσω Πάρω εις χωρίον Λεύ¬ 

κας καί έπονομαζόμενον τοϋ * Απάτου — όπερ τούτο μοννδριον περιήλθεν αν- 
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τοϊς λόγφ κληρονομιάς — έθεντο |10 σκοπόν θεοφιλή τε καί άξιάγαστον προαη- 

λώααι αυτό καί προσκληρώσααθαι αντοπροαιρέτως εις τό ήμέτερον π(ατ)ρι~ 

αρχικόν καί στ(αυ)ροπηγιακόν μοναστήριον γνναικεϊον, τό τιμώμενον έπ 6- 

νό I11 μάτι τής νπεραγίας ημών Θεοτόκον τής Χρνσοπηγής, καί κείμενον εις 

την νήσον Σίκινον, μετά πάντων τών κτημάτων καί αφιερωμάτων αντον κι¬ 

νητών τε καί ακινήτων τών προσόν \12των αντώ, άτινα ρτ\τώς καί κατ είδος 

διά κζαταστίχου φ}αίνονται καταγεγραμμένα καί μετά τινων ετέρων ιδιοκτή- 
13 των αντον πραγμάτων, είτε από τών ιδίων αυτών καμάτων τε καί κόπων/ 

είτε από κληρονομιάς προσκτηθέντων αντοΐς, άτινα καί αυτά ιδιαιτέρως φαί¬ 

νονται καταγεγραμμένα, προσεπικνρώσαντες δε ώς μάλα νουνεχώς τον θεο¬ 

φιλή αυτών |14 τούτον σκοπόν καί την άξιέπαινον άπόφασιν πραγματικώς διά 

γράμματος ενυπόγραφου αυτών καί έμμαρτνρον γεγονότος εν Βονκουρεστίω, 

οπού τάς διατριβάς ήδη ποιούσιν, |15 επιβεβαιωμένου παρά τον κατά τόπον άρ- 

χιερέως άγιου Ούγγροβλαχίας καί μεμαρτυρημενού παρά τών έκείσε τιμιω- 

τάτων καί εύγενεστάτων αρχόντων, καί έμφανισθέντος |16 ήμιν — δπερ υπάρ¬ 

χει γεγραμμένον κατά τό παρελθόν χιλιοστόν επτακοσιοστόν εβδομηκοστόν 

πέμπτον έτος, κατά μήνα Δεκέμβριον — έποιήσαντο καί προς την ημών με 

\17τριότητα δέησιν θερμήν, όπως επικνρωθή ή προσήλωσις αυτή τον προπατο¬ 

ρικού κτητορικοϋ αυτών ρηθέντος άνδρφον μονυδρίου τον άγιον 3Ιωάνναν τον 

Θεολόγον |18 κειμένου εν τή νήσω Πάρω εις χωρίον Λεύκας καί επονομαζό¬ 

μενου τον ’Απάτον, εις τό κατά την νήσον Σίκινον κείμενον γνναικεϊον στ(αν)- 

ροπηγιακόν μοναστήριον τής νπε \19ραγίας ημών Θεοτόκον τής Χρνσοπηγής 

καί δι3 ήμετέρον π(ατ)ριαρχικον καί συνοδικού σιγιλλίου γράμματος, επί τό 

εχειντε κύρος την τοιαύτην προσήλωσιν άπαράτρε \20πτον, δι3 εγγράφου ισχύος 

εκκλησιαστικής, καί είναι καί γνωρίζεσθαι άμφότερα τα μοναστήρια ταντα 

π(ατ)ριαρχικά στ(αυ)ροπήγια, την αναφοράν καί σχέσιν |21 έχοντα εις την 

τής εκκλησίας περιωπήν καί μεγαλειότητα. Καί δή την δέησιν αυτών ώς εν- 

λογοφανή ούσαν εύμενώς άποδεξάμενοι γράφοντες άποφαινόμεθα \22 σννοδι- 

κώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων άρχιερέων καί νπερτίμων τών εν άγίω 

πν(εύματ)ι άγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, όπως τό ρηθέν προ- 

πατορι \2Ζκόν κτητορικόν μοναστήριον άνδρώον τής ρηθείσης Καλλίτζας γυ¬ 

ναίκας τον ποτέ Πέτρου Γεμελιάρη, καί τού αυτής υιού Βασιλείζου) Γεμελιά- 

ρη, τό κείμενον εις την νήσον Πά 12ίρον, εις χωρίον Λεύκας καί έπονομαζό- 

μενον τού 3 Λπάτου, τό τιμώμενον έπ3 όνο μάτι τού άγιου 3Ιωάννον τού Θεολό¬ 

γου, μετά πάντων τών προσόντων αντώ κτημάτων καί άφιερω \2*μάτων κι¬ 

νητών τε καί ακινήτων καί μετά τών (....) περ άλλων ιδιοκτήτων πραγμάτων 

(...) τής Καλλίτζας καί τον υιού ανζτής') Βασιλείου, τα περιεχόμενα έν τώ κα¬ 

τ αστίχω, |26 ύπάρχη από τού νύν καί εις τό εξής προσηλωμένον καί σννηνω- 

μένον τώ ήμετέρω π(ατ)ριαρχικώ καί στ(αν)ροπηγιακώ γνναικείω μοναστή¬ 

ρια) τής ύπεραγίας ημών Θεοτόκον I27 τής Χρνσοπηγής, τώ κειμένω έν τή 
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νήσω Σικίνω, υπάρχοντα άμφότερα στ(αν)ροπηγιακά, παρ’ ονδβνός άλλον μη 
δε(σ}ποζόμενα είμή παρά τής νπερκειμένης έξονσίας |28 και ίσχνροτέρας δε¬ 

σποτείας, δηλαδή τής στ(αν)ροπηγιακής άξίας και χάριτος, μή εχοντος του 
λοιποϋ μετοχήν τινα έν αντω τώ μοναστηρίφ τον άγιον Ίωάννον τον Θεολό¬ 

γον μηδενός |29 οϋτε έν τοϊς κτήμασι και πράγμασίν αντοϋ καί άφιερώμασι, 
τοϊς τε κινητοϊς καί τοϊς άκινήτοις, ή κτητορικήν άντιποίησιν. Εις τα γάρ 
άπαξ τώ Θ(ε)ώ άφιερωθέντα ούκέτι |30 κύριοι έσμέν κατά τον πρώτον κανόνα 
τής πρώτης καί δεντέρας Σννόδον, καθ’ δν λόγον οντε αυτόςό Βασίλειος (Γε)- 

μελιάρης οϋτε ή μήτηρ αντοϋ Καλλίτζα, καθώς |31 καί μόνοι έγγράφως νπό- 

σχονται ονκ έχονσιν έξουσίαν τινά καί κνριότητα έν τώ αντω μοννδρίφ αυτών 
τώ προπατορικά) καί τώ τιμώ μένω έπ’ όνόματι τον άγιον Ίωάννον τον Θεο¬ 

ί32 λόγον, οϋτε έν τοϊς πράγμασίν αντοϋ οϋτε έν τοϊς λοιποϊς έτέροις, άπερ συν 
αντω προσανέθεντο καί άφιερώσαντο τή στ(αυ)ροπηγιακή εξουσία προσηλώ- 

σαντες τώ |33 έτέρω π(ατ)ριαρχικώ ημών καί στ(α)υ(ρο)πηγιακώ γνναικείω 
μοναστηρίω τής νπεραγίας ημών Θεοτόκον, τώ κειμένω κατά την νήσον Σίκινον. 

Τούτο δέ μόνον έδόθη αντοϊς |34 προνομίαν, όπως δηλαδή, εί μέν τυχόν εκ τον 
γένους αυτών ίερωθή τις καί φανή σεμνοπρεπής ιερομόναχος καί άξιος οικο¬ 

νόμος ιεροπρεπής τε καί κόσμιος, προτιμάσθαι |35 τούτον καί άποκαθίστα- 

σθαι έν αντω τώ μοναστηρίω ηγούμενον τή κοινή εκλογή καί θελήσει τών τε 
μοναζονσών καί τών μοναζόντων ώς κουρά τον μοναστηριού. |36 Ον μήν δ' 

ώς κτήτωρ. 5Ανάξιος μέντοι κρινόνενος άποβληθήσεται τής ηγουμενίας. Τά 
γονν ρηθέντα ταντα ιερά μοναστήρια τό τε γνναικεϊον τής νπεραγίας ημών 

|Ά7Θεοτόκον τής Χρνσοπηγής, τό έν τή νήσω Σικίνω, καί τό έτερον, τό προση- 

λωθέν αντω καί άφιερωθέν άνδρώον τον άγιον Ίωάννον τον Θεολόγον, τό έν 
τή Πάρφ εις χωρών |38 Λεύκας κείμενον, άμφότερα τώ λιμένι τής στ(αν)- 

ροπηγιακής άξίας προσορμίσθέντα καί στ(αν)ροπηγιακά δντα καί παρά πάν¬ 

των οντωσί λεγόμενό τε καί γνωριζόμενα |39 νπάρχωσιν άπό τον νϋν καί εις 
τον εξής άπαντα χ(ρόνον) ασύδοτα, έλεύθερα, αδούλωτα, άποδοπάτητά τε 
καί ανενόχλητα καί ανεπηρέαστα παρά τε τον |40 κατά τόπον άρχιερέως κ(αί) 

παρά παντός άλλον προσώπου ιερωμένον καί λαϊκόν, μηδενί άλλω υπο¬ 

κείμενα είμή τώ καθ’ ημάς άποστολικώ π(ατ)ριαρχικώ τε καί όίκανμε- 

14ινικώ θρόνω καί νπ’ αντοϋ δεσποζόμενα {.) καί διακνβερνώμενα καί τά 
όφείλοντα διδόναι οντε οβολόν προσώπω τινι ιερό μένω ή λαϊκώ. |42 Οι δ' έν 
αντοϊς μοναστικόν βίον προελόμενοι καί μονάζοντες, δηλαδή αι τε έν τώ γυ¬ 

ναικεία) καλογραΐαι καί οί έν τώ άνδρώφ καλόγηροι καί πατέρες όφείλονσι 
διάγειν |43 μοναστικώς, σεμνοπρεπώς τε καί τιμίως, φιλ(α)δέλφως τε καί φι- 

λαλλήλως κατά τόν τύπον τον μοναστικού έπαγγέλματος. Έν χρεία δέ ηγου¬ 

μένου ή ήγονμένης γε |**νόμενοι έχονσιν άδειαν έκλέγειν πρόσωπα άξια καί 
ικανά καί αρμόδια καί άποκαθιστάν εις τό τής ηγουμενίας όφφίκιον ωσαύ¬ 

τως δέ καί έν ταϊς χειροτονίαις 45 αντών εχονσι προσκαλεϊν, δν άν βούλοιντο 
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τών πλησιοχώρων άρχιερέων επί τό έκτελεϊν τάς χειροτονίας αυτών. ΑΟς δ3 άν 

και όποιος τών απάντων τολμήση |46 άΟετήσαι καί παραβήναί τι τών ανω¬ 

τέρω έκτεθέντων ή επιχείρησή τρόπω οιωδήτινι άντιβήναι τη στ(αν)ροπη- 

γιακτ} άξια τούτων τών μοναστηρίων ή έπήρ(ειάν) τινα και |47 ένόχλησιν έπα- 

γαγεϊν αύτοϊς, 6 τοιοντος οποίας άν εϊη τάξεως και καταστάσεως και βαθμού 

άφωρισμένος εϊη παρά Θ(εο)ϋ κυρίου παντοκράτορος και κατηραμένος και 

άσνγχώ \*8ρητος καί άλυτος μετά θάνατον καί τυμπανιαϊος καί πάσαις ταϊς 

πατρι(αρχι)καϊς καί σννοδικαϊς άραϊς υπεύθυνος καί ένοχος τω πυρί τής γε- 

έννης καί τω αΐωνίω άνα \^θέματι υπόδικος. Εις γονν ένδειξιν έγένετο καί το 

παρόν ήμέτερον πατ(ρι)αρχικόν καί συνοδικόν σιγίλλιον κ(αί κα)ταστρωθέν 

έν τω κώδικι τω ίερώ τής |δ0 καθ’ ημάς του Χ(ριστο)ϋ μεγάλης εκκλησίας 

άπελύθη καί έδόθη τώ ίερώ καί σεβασμίφ μοναστήρια) έν έ(τει σω}τηρίφ χι¬ 

λιοστά) επτακοσιοστά) έβδομηκοστώ έβδόμω |51 κατά μήνα Μάϊον (δ2 επί νε- 

μήσεως 1ης:— 

|53 Ϋ Σωφρόνιος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κων(σταντινον)πόλεως Νέ¬ 

ας Ρώμης καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχης. 

|54 Ϋ Εφέσου Μακάριος /“ ' Ηράκλειας Μεθόδιος Ϋ Νεοκαισαρείας Ιγνά¬ 

τιος Ϋ Χαλκηδόνος Παρθένιος Ϋ Κόρινθόν Γαβριήλ Ϋ ’Άρτης Ζαχαρίας 

|55 'β Χριστιανονπόλεως 'Ιερεμίας Ϋ Σηλυβρίας Παρθένιος / Γάνον καί 

Χώρας Παΐσιος Ϋ Ναυπλίου Μελέτιος Ϋ 3Αγαθονπόλεως Νεόφυτος. 

II 

(Μάιος 1787) 

Σιγίλλιον του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Προκοπίου (1787), 

δι' ου άκυροΰται τό επί του πρώην Κωνσταντινουπόλεως Σωφρονίου Β' έκδο- 

θέν σιγέλλιον περί τής προσηλώσεως του έν Πάρω μονυδρίου Άγιου Ίωώννου 

του Θεολόγου (Άπατου) εις τό έν Σικίνω μοναστήριον τής υπεραγίας Θεοτό¬ 

κου, τής Χρυσοπηγής. Έν πρωτοτυπώ επί περγαμηνής διαστάσεων 55x73.5 

έκ. μ. Διαστάσεις γεγραμμένου μέρους: 47.5x40 έκ. μ. 'Η περγαμηνή ό- 

ξυνομένη σχηματίζει γλώσσαν μετά οκτώ οπών, δι’ άν διήρχετο τό νήμα τής 

μή σωζομένης πατριαρχικής βούλλας. (Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών: Σ 23). 

Προκόπι(ος) έλέφ Θ(εο)ύ άρχι(ε)π(ίσκοπ)ος Κων(σταντινον)π(ό) 

λ(ε)ως Νέας Ρώμ(ης) καί οίκουμενικ(ος) πατρ(ιά)ρχ(ης). 

\* Καλόν μέν ούν ει μηδεμία ποτέ παρεκτροπή τών αγαθών καί δι- 

καί(ων) τοϊς άν(θρώπ)οις συνέβαινεν. Οντω γάρ &ν ούτε διαφοραί περί τού¬ 

των συνίσταντο, οϋτε άνακρίσε(ως) κ(αί) άναθεωρήσε(ως) έδει. Επειδή δέ 
τοντο ούχ όπως δυσχερές |3 άλλ’ ώς εϊπεϊν κ(αί) αδύνατον τώ άν(θρωπ)ίνω 

βίφ, διά τοντο άναγκαίως όφείλουσι κ(αί) οί προϊστάμενοι ον μόνον περί τών 
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μελλόντων έπιμελεϊσθαι όπως καλώς εξουσιν} αλλά δει εις τά προγεγενημένα 
εμψρόνως έπέρχεσθαι νοννε \4χώς επιδιορθούμενοι εϊ τινα μη καλώς, μηδέ κατα 
τό δέον έγένοντο, άλλως τε ήν τύχη ή παρεκτροπή συμβεβηκνϊα επί τών κοι¬ 

νωφελών ή Ιερών σκηνωμάτων. 'Όσω γάρ ταϋτα τω γένει άναγκαιόζερα, το- 

σοντω ώφελι \5μωτέρα ή άναθεώρησις αυτών κ(αΐ) έπιδιόρθωσις. Επειδή 
τοιγαροϋν κ(αϊ) έπϊ τής π(αχ)ριαρχεί(ας) τον άοιδίμ(ον) Κωνσταντινον- 

πόλε(ως) Σωφρονί(ον) έξεδόθη π(ατ)ριαρχικόν συνοδικόν σιγγιλλιώδες έν 
μεμβράναις γράμμα πε \ 6ριέχον ότι ή Καλλίτζα γυνή τον ποτέ Πέτρον Γεμε- 

λιάρ(ου) κ(αι) ό νιος αυτής Βασίλης Γεμελιάρης από τής νι']σ(ον) Πάρ(ου) 

έχοντες εν μοννδριον άνδρώον προπατορικόν αυτών κτητορικόν κληρονομι¬ 

κόν τιμώμενον επ’ ό \Ίνόματι τον άγί(ου) Ίωάνν(ον) τον Θεολόγ(ον) κ(αϊ) 

έπιλεγόμενον τον Άπάτ(ου) έν τή νήσφ Πάρω κατά τό χωρίον Λεϋκες κ(αΐ) 

θείφ ζήλω κινούμενοι ανέβηκαν αυτό κ(αϊ) αφιέρωσαν μετά πάντ(ων) τών κτη- 

μάτ(ων) και πραγμάτων |8 κ(αί) άφιερωμάτ(ων) αυτόν εις τό ιερόν κ(αί) 

σεβάσμιον ήμέτερον π(ατ)ριαρχικόν κ(αϊ) ατ(αυ)ροπηγιακόν γυναικεΐον μο- 

ναστήριον τον [$ίε} έν τή νήσω Σικίνω τιμώμενον επ’ όνόματι τής υπεραγί- 
(ας) Δεσποίνης ημών Θεοτόκον τής [® Χρυσοπηγής. Επειδή οϋν έξεδόθη τότε 
τό ειρημένον σιγγιλιώδες γράμμα έπικυρωτικόν τής ρηθείσης άφιερώσεως κατά 
ζήτησιν τής είρημένης Καλλίτζης κ(αι) τον νίον αυτής Βασίλη, ήδη δε ένε- 

φανίσθησαν |10 ήμϊν παρά τον είρημέν(ον) τον έν Πάρω μοναστηρί(ου) τον 
3Απάτ(ου) τέσσαρα έγγραφα, πρώτον μέν έν ίσον διαβήκης τίνος γεγοννίας 
κατά τό χιλιοστόν εξακοσιοστόν ογδοηκοστόν όγδοον σωτήριον έτος 3Ιανον- 

αρί(ον) I11 έβδομη περιεχονσης ότι ή ποτέ 3Αδριάνα γυνή τοϋ ποτέ Μιχάλη 
Γαβαλά έχουσα έαντής κτητορικόν τό εϊρημένον μοναστήριον τοϋ 3Απατου 
κ(αί) άναθεμένη εις αυτό πολλά κ(αϊ) διάφορα κτήματα κ(αι) πράγματα κ(αι) 

α |12περ έν τή ρηθείση διαθήκη ρητώς φαίνονται καταγεγραμμένα κ(αι) καταλεί¬ 

πει αυτά εις τήν εξουσίαν κ(αι) επιστασίαν τον ανεψιού αυτής κ(αϊ) χωρεπιοκό¬ 

που παπά 3Ιωάνν(ου) Γεμελιάρ(ου) κ(αι) τοϋ έτέρ(ον) ανεψιόν αυτής Ιερο¬ 

ί 1Ζμονάχ( ον) Γρηγορί(ον) Καλοπλάστ(ον), έπισκήψαοα κ(αι) παραγείλασα, 

όπως περιέρχηται τό ρηθέν μοναστήριον κατά κληρονομί(αν) εις τήν γενεάν 
αυτών. Πρώτον μέν οϋν ταϋτα περιέχει τό ρηθέν Ισον. Δεύτερον δε έ |14νε9°α“ 

νίσθη ήμϊν κ(αι) μία διαθήκη γεγραμμένη κατά τό χιλιοστόν επτακοσιοστόν 
δέκατον τέταρτον σωτ?']ριον έτος 3Ιανοναρί(ου) τριακοστή πρώτη, έν ή φαί¬ 

νεται ιερομόναχος τις Γρηγόρι(ος) Καλόπλ,αατος πα\15ραλαβών τό ειρημένον 
μοναστήριον παρ’ αυτής τής Άδριάνας, μετονομασΟείσης ύστερον 3Αθανασίας 
μοναχής, εϊτα δέ καταλείπων αυτό εις τήν εξουσίαν τον Γεώργη αδελφόν 
αυτόν Καλοπλάστ(ου). Τρίτον δέ ένε \16φανίσθη ήμϊν κ(αι) μία κοινή ενυπό¬ 

γραφος κ(αι) έσφράγιστός άναφορά τών Παρί(ων) χριστιανών περιέχονσα τά 
περί τον ρηθέντος μοναστηρί(ον) τοϋ 3Απάτ(ον), ότι δηλαδή εκ παλαιόν ύ- 

πήρχε σταυροπήγιον κ(αϊ) |17 ότι ό ρηθεϊς Βασίλειος Τεμελιάρης μετά τής μη- 
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τρός αντον 6ι έπιπλάστων γραμμάτων κ(αϊ) κατά απάτην έποιήσαντο τήν ά- 

φιέρωσιν τον μοναστηρί(ου) τούτον εις τό ρηθέν εν Σικίνφ γνναικεϊον |18 μο¬ 

ναστήριον κ(αί) δτι ουδόλως ανέχονται την άφιέρωσιν ταύτην, άλλά καί πάνν 

άρέσκονται τη επιστασία κ(αί) διοικήσει τον εν αυτή [κίο] ήδη ήγυυμενευ- 

οντος κ(αϊ) κληρονόμου ίερομονάχ(ου) Γαβριήλ Καλό \ιϋπλάστ(ον) ώς λίαν 

έπιμελουμέν(ον) κ(αί) την δυνατήν πρόνοιαν καταβάλλοντας ώς νέ(ου) κτή- 

τοοος προς ανξησιν κ(αί) βελτίωσιν τον είρημέν(ου) μοναστηρί(ον). Ταντα 

μέν ούν περιέχει κ(αί) ή ρηθεϊσα κοινή |20 κ(αί) έσφράγιστος αναφορά τής νή¬ 

σου Πάρον. Τέταρτον δέ ένεφανίσθη ήμϊν περί τής αυτής ύποθέσεως κ(αί) 

επιστολή τον ιερωτάτ(ον) μ(ητ)ροπολίτ(ον) Παροναξί(ας) νπερτίμου κ(αί) 

έξάρχου |21 παντός ΑΙγαί(ου) Πελάγους, συνάδελφον ημών αγαπητόν κ(αί) 

συλλειτουργού κυρ Νεοφύτ(ον), γεγραμμένη μέν κατά τό τρέχον έτος Μαρτί- 

(ον) εικοστή ένάτη, έπιβεβαιοϋσα δέ οτι ό ρηθείς Βασίλης |22 Γεμελιάρης εϊς 

ήν των συγγενών κ(αί) απογόνων τής κτητορίσσης τού ρηθέντος μοναστη¬ 

ριού), ον μήν δέ κ(αί) τέλειος καί μόνος έξουσιαστής, ώς κ(αί) τον είρημέ- 

ν(ον) ήγονμέν(ου) έν αντώ Γαβριήλ κλη 123ρονόμ(ον) οντος. Επειδή ούν 

ένεφανίσθησαν ήμϊν τά ειρημένα γράμματα, έξ ών προφανώς άποδείκνννται 

ή τε ρηθεϊσα Καλλίτζα κ(αί) ό υιός αυτής Βασίλης άνατροπεϊς μέν κ(αί) πα~ 

ραβάται |24 τής διαθήκης τής κτητορίσσης, έπιταττονσης διαβαίνειν τήν εξου¬ 

σίαν τον μοναστηρί(ου) τούτον εις τήν γενεάν αυτών, δολιότητι δέ χρησά- 

μενοι κ(αί) άποξενώσαντες τήν εξουσίαν ταύτην κ(αί) αφιέρωσαν |25τες κατά 

απάτην εις τό ρηθέν έν Σικίνφ γνναικεϊον μοναστήριον, διά ταϋτα γνώμη κοι¬ 

νή κ(αί) συνοδική έγνωμεν άκνρώσαι μέν τό ρηθέν σιγγίλλιον τήν δέ εξουσίαν 

τον ρηθέντος μοναστηρί(ον) ά \26ποξενώσαι τών ρηθέντων Γεμελιάρηδων κ(αί) 

έπικνρώσαι τώ ήδη έν αντφ ήγονμενεύοντι Γαβριήλ Καλοπλάστω κ(αί) τοϊς 

διαδόχοις κ(αί) κληρονόμοις αυτού διά τον παρόντος ήμετέρ(ου) π(ατ)ριαρ- 

χι \27κον κ(αί) συνοδικού σιγγιλλιώδονς γράμματος. 'ΌΒεν γράφοντες άποφαι- 

νόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ήμάς ίερωτάτων αρχιερέων κ(αί) νπερτίμων 

τών έν άγίω πν(εύματ)ι αγαπητών ήμ(ών) ά \2%δελφών κ(αί) σνλλειτουργώΐ’, 

ινα ή ρηθεϊσα άφιέρωσις τού εϊρημέν(ου) μοναστήρι'.(ον) τον άγί(ου) Ίωάν- 

ν(ον) τού Θεολόγ(ον) τού έπονομαζομέν(ον) τού Άπάτ(ον) εν τή νήσω Πάρω 

κατά τό χωρί(ον) Λεύκες ή γενομένη I29 εις τό έν Σικίνφ γνναικεϊον μονα¬ 

στήριον τής νπεραγί(ας) Δεσποίνης ήμώη> Θεοτόκ(ον) τής Χρνσοπηγής, ώς 

κατά απάτην γεγονυϊα, νπάρχη πάντη άκυρος κ(αί) τό ρηθέν περί αυτής 

σιγγίλλιον μένη |80 άνίαχνρον κ(αί) ώς ούδέν νομιζόμενον κ(αί) τό ρηθέν 

μοναστήριον τον ,Απάτ(ου) διαμένη πάντη άπεξενωμένον κ(αί) κεχωρισμέ- 

νον άπό τού ρηθέντος μοναστηρί(ον) τής Χρνσοπηγής, μηδεμίαν |31 υποτα¬ 

γήν ή ένωσιν έχον μετ έκείν(ον), άλλά αυτό καθ> εαυτό διοικούμενον κ(αί) 

διακνβερνώμενον, οι δέ ρηθέντες Γεμελιάρηδες, ότς δολιότητι χρησάμενοι κ(αί) 

υις άνατ ροπεϊς |32 τής διαθήκης τής κτητορίσσης αυτού, νπάρχωσι πάντη 
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άηηλλοτριωμένοι κ(αί) άπεξενωμένοι τον ρηθέντος μοναστηρί(ου) κ(αί) τών 
πραγμάτων κ(αί) κτημάτων κ(αι) αφιερωμάτων αυτόν μη \Ά3δεμίαν μετοχήν 
μηδέ εξουσίαν ή κυριότητα εχοντες έν αντοϊς, τό δε μοναστηριού τούτο τού* Α¬ 

πατου μετά πόντιον των κτημάτων κ(αί) πραγμάτων κ(αι) άφιερυιμάτων |34αύ- 

τον των τε ήδη δντων κ(αί) των είσέπειτα προσγενησομέν(ων) ύπάρχη υπό 
την εξουσίαν κ(αΐ) διοίκησιν τον είρημένον εν αύτφ ήγονμέν(ον) Γαβριήλ 
Καλοπλάστ(ον) κ(αί) τών εφεξής I35 αυτόν διαδόχων} έπιμελουμέν(ον) εν 
φοβω Θ(εο)ν κ(αι) τήν προσήκονσαν φροντίδα άόκνως καταβαλλόντων προς 
αϋξησιν κ(αί) βελτίωσιν αυτόν, νπάρχειν κ(αϊ) πα |36ρά πάντων γνωριζόμενου 
ήμέτερον π(ατ)ριαρχικόν κ(αι) στ(αυ)ροπηγιακόν, παρ' ούδενός ενοχλούμε¬ 

νου Ιερωμέν(ου) ή λαϊκού, μήτε παρ' αυτού τού κατά τόπον άρχιε \Ζ7ρέως, ά- 

δούλωτόν τε διαμένον κ(αί) άκαταπάτητον κ(αϊ) προς μόνον τόν καθ' ημάς 
π(ατ)ριαρχικόν άποστολικόΐ’ καί οικουμενικόν θρόνον άποδίδον τό άνέ |38κα- 

θεν κ(αί) εξ αρχής λόγφ υποταγής σννειθιαμένον ετήσιον, δηλαδή μίαν λά¬ 

τραν κηρί(ον), μηδενΐ δέ αλλω όφεϊλον διδόναι μήτε οβολόν, "Οατις δέ κ(αί) 

όποιος τών |39 χριστιανών, μικρός ή μέγας, άνήρ ή γυνή, ιερωμένος ή λαϊκός 
τολμήση άνατρέψαι πως κ(αϊ) διασεϊσαι τα έν τφ παρόντι εύλόγως άποφαν- 

θέντα, ο |40 τοιοϋτος άφωρισμένος ύπάρχη παρά τής άγί(ας) κ(αί) όμοοναί- 

(ου) κ(αι) ζωοποιού κ(αί) αδιαιρέτου μακαρί(ον) τριάδος, του ενός τή φύ¬ 

σει μόν(ου) Θ(εο)ϋ κ(αι) κατηραμένος και ασυγχώρητος κ(αι) μετά θά |41 να- 

τον άλυτος κ(αί) τυμπανιαϊος κ(αι) πάσαις ταϊς π(ατ)ρικαϊς κ(αϊ) συνοδι- 

καϊς άραϊς υπεύθυνος κ(αι) υπόδικος κ(αί) ένοχος τω αΐωνίω πυρί τής γεενι/ς. 

Ταϋτα ούν άπεφάνθη σννο \42δικώς, εις δέ τήν περί τούτων ένδειξιν έγενετό 
κ(αϊ) τό παρόν ήμέτερον π(ατ)ριαρχικόν συνοδικόν σιγγιλλιώδες έν μεμβρά- 

ναις γράμμα καταστρωθέν καν τω ίερώ κώδικι |43 τής καθ' ημάς τού Χριστού 
μεγάλης έκκλησί(ας) κ(αί) έδόθη τω ρηθέντι ίερομονάχφ Γαβριήλ Καλοπλά- 

στω, |44 έν έτει σωτηρίω χιλιαστώ έπτακοσιοστω ογδοηκοστοί έβδόμω κατά 
μήνα Μαίαν έπινεμήσεως ΕΠζ— 

|45 Ϋ Προκόπι(ος) ελέω Θ(εο)ύ άρχιεπίοκοπ(ος) Κωνστ(αντινου)π(ό)~ 

λεως Ν(έ)ας Ρώμ(ης) κ(αι) οικουμενικός π(ατ)ριάρχ(ης). 

|4β Ϋ Καισαρείας Γρηγόριος Ϋ Εφέσου Σαμουήλ Ϋ ' Η ρακλείας Μεθό¬ 

διος Ϋ Κυζίκου Αγάπιος Ϋ Νικομήδειας Γεράσιμος Ϋ Χαλκηδόνος Παρθένιος 
Ϋ Δέρκων Άνανίας |47 Ϋ Άδριανουπόλεως Καλλίνικος Ϋ 'Άρτης Μακάριος 
Ϋ Παοοναξίας Νεόφυτος. 
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III 

(Φεβρουάριος 1800) 

Σιγίλλιον του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Ζ' (1800), 

δι’ οό άφ’ ενός μέν άκυρουνται τά επί των πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γερα¬ 

σίμου και Σωφρονίου έκδοθέντα σιγίλλια, τά έπικυροΰντα την προσήλωσιν του 

μονυδρίου Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου, του επονομαζόμενου του Άπατου, 

έν Αεύκαις Πάρου, εις τό έν Σικίνφ γυναικεΐον μοναστηριού της υπεραγίας 

Θεοτόκου, της Χρυσοπηγής’ άφ5 ετέρου δε έπικυρούται τό επί του πρώην Κων¬ 

σταντινουπόλεως Προκοπίου έκδοθέν σιγίλλιον, δι’ ού τό μονύδριον Άγιου Ί¬ 

ωάννου του Θεολόγου καθίστατο ανεξάρτητον τής έν Σίκινο) γυναικείας μο¬ 

νής. Έν πρωτοτύπω, επί περγαμηνής διαστάσεων 50.4x65. Διαστάσεις γε- 

γραμμένου μέρους: 47.2x43.5. ιΗ περγαμηνή όξυνομένη σχηματίζει γλώσ¬ 

σαν, μετά δέκα οπών, δΓ ών διήρχετο τό νήμα τής μή σωζομένης πατριαρχι¬ 

κής βούλλας. (Βιβλιοθήκη Σπυρ. Λοβέρδου: ’Αρχείον Κληρικών 2). 

Νεόφυτος ελεώ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κων(σταντινον)π(ό)λ(εω)ς Νέας 

Ρώμης καί οίκονμ(ενικ)ός πατριάρχης. 

|2 Ϋ ’Έργον μέν άεί προσήκον τη καθ' ημάς τον Χρίστον μεγάλη εκκλησία 

επί τών αμφισβητούμενων απάντων επιεικείς μεν τάς διαλύσεις, δικαίας δέ 

τάς κρίσεις ποιεϊσθαί’ επεί δ9 εν τοσούτοις πράγμασί καί τνχαις είκός ποτέ 

ή επισκο \ζτούντος τίνος νέφονς διαφνγειν αυτήν τόν τον δικαίου λόγον ή διά 

βίαν τινά ποιήσαι τά μή βονλητά, ταύτ αρα έθιμον αυτή καιρόν λαβομένη, 

ανακρίσεις μέν ποιεισθαι, έξ νπαρχής δέ τά πράγματα άναθεωρεϊν’ και 

|4όσα περ &ν ϊδη καλώς δεδιητημένα, ταντα έπικυροϋν, ών δ3 άν τήν δίκην και 

οσάκις παρά τό δίκαιον αϊσθηται γεγενημένην, ταντα εις τό νόμιμον άποκαθι- 

στάν αναιρούσαν διά πατριαρχικών καί συνοδικών γραμ \*μάτων, και άνατρέ- 

πουσαν τά μή καλώς πρότερον άποφανθέντα, δπερ έγνωμεν ποιήσασθαι ήδη 

και περί του έν τή νήσφ Πάρφ ιερόν καί σεβασμίου ήμετέρον πατριαρχικόν 

καί στ(αν)ροπηγιακοϋ μοναστηριού τον |6 άγιον Ίωάννου τον Θεολόγου επι¬ 

λεγόμενου τον Άπάτον κατά τό χωρίον Λεύκας. Γαβριήλ γάρ τις ιερομόνα¬ 

χος Καλόπλαστος τω γένει παραστάς επί συνόδου ένεφάνισεν Ισον πατριαρ¬ 

χικόν συνοδικού σιγγιλλιώδονς γράμματος |7 έκδεδομένον επί τής π(ατ )ριαρ- 

χίας τον παναγιωτάτον πρώην Κωνσταντινουπόλεως έν Χ(ριατ)ώ τω Θεω 

αγαπητού καί περιπόθητου ημών αδελφού καί συλλειτουργού κυρίου Προκο¬ 

πίου, άναιρούντος καί άνατρέποντος έτερον π(ατ)ριαρχικόν σννοδι 1&κόν σιγ- 
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γίλλιον τον αοιδίμου έν πατριάρχαις Κωνσταντινουπόλεως Σωφρονίου. Καλ- 

λίτζαν γάρ τινα γυναίκα τον ποτέ Πέτρου Γεμελιάρου, και τον υιόν αυτής Βα¬ 

σίλην Γεμελιάρην από τής νήσον Πάρου έχοντας έν μονό |9όριον άνδρφον προ¬ 

πατορικόν αυτών κτητορικόν κληρονομικόν τιμώμενον έπ όνόματι τον άγιον 
Ιωάνναν τον Θεολόγον και έπιλεγόμενον τον Άπατου έν τή νήσω Πάροο κατά 
τό χωρίον Λεύκας, και θείω ζήλω κινούμενους άνα |10θεΐνα£ αυτό και άφιερώσαι 
εις τό ιερόν καί σεβάσμιον ήμέτερον πατριαρχικόν καί στ(αν)ροπηγιακόν γυ- 

ναικεϊον μοναστήριον τό έν τή νήσω Σικίνω τιμώμενον επ' όνόματι τής νπε- 

ραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκον τής Χρνσοπη \ηγής' καί οϋτω κατά ζήτησιν 
τής ρηΟείσης Καλλίτζης καί τον νίον αυτής Βασίλη έπικνρωθήναι την άφιέ- 

ρωσιν εκείνην επί τον αοιδίμου π(ατ)ριάρχου Σωφρονίου διά π(ατ)ριαρχικον 
καί συνοδικού σιγγιλλίον γράμματος' είτα δέ επί τον παναγίω \12τάτον κυρίου 
Προκοπίου έμφανισθήναι τότε έπί συνόδου παρά τον είρημένον έν Πάρω μο¬ 

ναστηριού τέσσαρα έγγραφα, πρώτον μέν έν Ισον διαθήκης γεγραμμένης 

μχπην 5Ιανουάριον ζϊϊ περιεχούσης οτι ή ποτέ Άνδριάνα, |13 γυνή τον ποτέ 
Μιχάλη Γαβαλά έχονσα έαντής κτητορικόν τό ρηθέν μοναστήριον του Άπα¬ 

του, καί άναθεμένη εις αυτό πολλά καί διάφορα πράγματα καί κτήματα, άπερ 
έν τή ρηθείση διαθήκη ρητούς φαίνεσθαι καταγεγραμ \1*μένα, καταλείπει αυτό 

εις την εξουσίαν καί επιστασίαν τον άνεψιον αυτής καί χωρεπισκόπον παπά 
* Ιωάνναν Γεμελιάρου καί τον έτερον άνεψιον αυτής ιερό μονάχον Γρηγορί- 

ου Καλοπλάστου, έπισκήψασα καί παραγγείλασα, όπως πε \1Άριέρχεσθαι τό 
ρηθέν μοναστήριον κατά κληρονομιάν εις την γενεάν αυτών πρώτον μέν ούν 

ταντα περιέχειν τό ρηθέν τής διαθήκης ίσον δεύτερον δέ έμφανισθήναι τότε 
καί μίαν άλλην διαθήκην γεγραμμένην λα Πανονα |1βρί'ον μψιδ<;> έτει, καί έν 

έκείνη φαίνεσθαι Ιερομόναχον τινα Γρηγόριον Καλόπλαστον παραλαβόντα τό 
είρημένον μοναστήριον παρ’ αυτής τής Άνδριάνας μετονομασθείσης ύστερον 
Αθανασίας μοναχής, είτα καταλιπεϊν αυτό εις την |17 εξουσίαν τον Γεώργη α¬ 

δελφόν αυτόν Καλοπλάστου' τρίτον δ’ έμφανιοθήναι τότε καί μίαν κοινήν ένν- 

πόγραφον καί έσφράγιστον αναφοράν τών Παρίων χριστιανών περιέχουσαν τα 
περί τον ρηθέντος μοναστηριού τον Άπάτον, [1δ άτι δηλαδή έκ παλαιόν υπήρ¬ 

χε στ(αυ)ροπήγιον, καί οτι 6 ρηθείς Βασίλειος Γεμελ,ιάρης μετά τής μητρός 
αυτόν δι έπιπλάστων γραμμάτων καί κατά απάτην έποιήσαντο τήν άφιέρωσιν 
τον μοναστηριού τούτου εις τό ρηθέν έν Σικίνφ |19 γνναικεΐον μοναστήριον, 
καί άτι ουδόλως ανέχονται τήν άφιέρωσιν ταύτην, άλλά καί πάνν άρέσκονται 
τή επιστασία καί διοικήσει τον έν αντίο ήγονμενεύοντος καί κληρονόμον ίερο- 

μονάχον Γαβριήλ Καλοπλάστου, \20 ώς λίαν έπιμελουμένου καί τήν δυνατήν 
πρόνοιαν καταβάλλοντος, ώς νέου κτήτορος προς αϋξησιν καί βελτίωσιν τον 
είρημένον μοναστηριού' ταντα μέν ούν περιέχειν τήν ρηθεϊσαν κοινήν αναφο¬ 

ράν τέταρτον δ’ έμφανισθή |21 ναι τότε περί τής αυτής νποθέσεως καί επι¬ 

στολήν τοΰ ΐερωτάτον μητροπολίτου Παροναξίας υπερτιμάν καί έξάρχον παν- 
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τός Αιγαίου ΙΤελάγονς, συνάδελφου ημών αγαπητόν και συλλειτουργού κυρ 

Νεοφύτου, γεγραμμένην μεν |22 τη κθ' Μαρτίου τοϋ τότε τρέχοντος ,αψπζ°υ 

έτους, έπιβεβαιονσαν δέ ότι ό ρηθεις Βασίλης Γεμελιάρης είς ήν των συγγε¬ 

νών και απογόνων της ρηθείσης κτητορίσσης τού ρηθέντος μοναστηριού, ου μην 

δέ και τέλειος και μόνος εξουσία \2Ζστής' κληρονόμον γάρ είναι και τον εν αν- 

τφ ήγουμενεύοντα Γαβριήλ' κατ’ αυτά ούν τα έμφανισθέντα τότε αξιόπιστα 

τέσσαρα έγγραφα, και τάς εν αύτοίς αξιόπιστους μαρτυρίας έκδοθήναι το ρη¬ 

θέν επί τοϋ κυρίου Προ \24κοπίου σιγγίλλιον ακυρωτικόν τον επί τοϋ αοιδίμου 

Σωφρονίου καί τής κατά απάτην άφιερώσεως του ρηθέντος μοναστηριού, α- 

παλλοτριοϋν μεν την εξουσίαν τοϋ μοναστηριού τούτου τής γενεάς των Γεμε- 

λαάρηδων καί παραβατών |25 καί άνατροπέων τής διαθήκης τής κτ ητορίσσης, 

επίταττούσης διαβαίνειν την εξουσίαν εις την γενεάν αυτών, καί κατά απάτην 

άφιερωσάντων το μοναστήριον τούτο εις το ρηθέν εν Σικίνω γνναικειον μονα- 

στήριον, επι \26κνροϋν δέ την εξουσίαν τούτου τώ εν αύτώ ήγουμενεύοντι Γα¬ 

βριήλ Καλοπλάστω καί τοϊς διαδόχοίς καί κληρονόμοις αύτοϋ. Τοιοντου ούν 

σιγγιλλ,ίου Ισον ένεφάνισεν επί συνόδου ό είρημένος Γαβριήλ Καλόπλαστος έμ- 

φανίζων |27 καί ήδη καί δύο ίσα των έμπεριεχαμένων διαθηκών ενυπόγραφων 

καί έμμαρτύρων τής τε 3Ανδριάνας καί τον ίερομονάχου παπά Γρηγορίου Κα- 

λοπλάστου, καί εν κατάστίχον γεγραμμένον ΐζΐΐ 3Ιανουαρίον τον ^ψπζον |28 έ¬ 

τους, ενυπόγραφον καί έμμάρτυρον περί των εξόδων καί αφιερωμάτων, άτινα 

έποιήσατο περί το ρηθέν μοναστήριον επί τής ήγουμενείας αυτόν μέχρι τότε 

ό ρηθεις Γαβριήλ Καλόπλαστος κατησφαλισμένον ταϊς μαρτυ \29ρικαϊς ύπο- 

γραφαϊς τών προκριτωτέρων χριστιανών τοϋ χωρίου Λευκών' τούτου δέ τον 

κατάστιχου ή σοΰμα συμποσοϋται είς γρόσια δύο χιλιάδας τριακόσια όκτώ' 

ένεφάνισε προσέτι καί μίαν κοινήν ενυπόγραφον καί έϋφράγιστον αναφοράν [30)/ε- 

γραμμένην κε Μαρτίου τοϋ ήδη παρελθόντος ^ψ^θον έτους, κατησφαλισμέ- 

νην μέν πλήθει υπογραφών τών εκεί ιερωμένων καί λαϊκών προκριτωτέρων 

χριστιανών, περιέχουσαν δ3 ότι ό ρηθεις Βασίλειος Γεμελιάρης έν Βλαχία πα- 

ραλωγως }31 έποιήσατο τήν τον είρη μέν ου όλου μοναστηριού άφιέρωαΐν' μή είναι 

γάρ μόνον εκείνον συγγενή καί κληρονόμον, παραβαίνειν δέ καί τήν διαταγήν τής 

κτ ητορίσσης επίταττούσης έν τή διαθήκη κοινήν είς τήν γενεάν αντόόν τήν δια- 

δο \32χήν καί προσδιοριζομένης έπιμελεϊσθαι περί τής ανξήσεως καί βελτιώ- 

σειος αύτοϋ' τον δέ Γαβριήλ Καλόπλαστον παραλαβόντα το μοναστήριον τούτο 

έρημον καί μάνδραν προβάτων πάνω τε πολλώ καί ίδρώτι επι \"σκευάσαι καί 

εις ευπρέπειαν ανακαίνισαν, άποβληθέντος δέ τούτου τής ήγουμενείας καί τής 

εξουσίας τοϋ μοναστηριού τούτου, αί ρηθεϊσαι έν Σικίνω καλογραϊαι μετεκο- 

μίσαντο πάντα τά μοναστηριακά πράγματα παρ’ έανταϊς |34 μηδέ καρπόν έπί 

σπόρογ καταλιποϋσαι, καί έκδιδοϋσαι επί μισθώ καί πακτώσει τάς άπ3 αυτόν 

προσόδους, καί ούτως ερήμωσαν το είρημένον μοναστήριον. Τοιαντα ούν ά- 

ξιόπιστα καί αξιόλογα έγγραφα έμφανίσας ό ρηθεις Γα 125βριήλ Καλόπλαστος 
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επί συνόδου, συνεδριάζοντος καί τού κατά τόπον άρχιερεως, ίερωτάτον μητρο¬ 

πολίτην II'αρηναξίας, ύπερτίμον καί έξάρχον παντός Αίγαίον Πελάγονς, εν άγίω 
ην(εύματ)ι αγαπητόν ημών αδελφόν καί σνλλειτονργοϋ κνρ Νεοψύ \™τον καί 
από ζώσης φωνής μαρτνρονντος αληθή είναι τά παρ’ αντον προβαλλόμενα, 

τελενταίον μετά δακρύων καί όλοφνρόμενος προσέθηκεν δτι επί τοσοντοις άπο- 

δεδειγμένοις δικαίοις αντον, όμως έν άρχαϊς |37 τής πατριαρχίας τον παναγιω- 

τάτον π(ατ)ριάρχον πρώην Κωνσταντινουπόλεως έν Χ(ριστ)ώ τώ Θ(ε)ω 
αγαπητού καί περιπόθητου ημών αδελφού καί συλλειτουργού κυρ Γερασίμου 
αί ρηθεϊσαι καλογραϊαι διεπράξαντο αποβαλεϊν μέν |38 6λως αυτόν τής ήγον- 

μενείας καί εξουσίας τού προπατορικού κτητορικού αντον μοναστηριού, καί 
ώκειοποιήσαντο εκείνο μετά πάντων των πραγμάτων καί κτημάτων αυτού, 

διά π(ατ)ριαρχικού συνοδικού, σιγγιλλιώδονς (39 γράμματος. 'Όθεν καί θερ¬ 

μώς εδεήθη συν τω προειρημένα) τού αοιδίμου Σωφρονίου άκνρωθήναι καί το 
ρηθέν επί τού παναγιωτάτον κυρίου Γερασίμου σιγγίλλιον, έπικνρωθήναι δε τό 
επί Προ \^κοπίου,ώς δικαιότατον κατά τάς είρημένας μαρτυρίας, καί άποκα- 

τασταθήναι εις τό ιερόν τούτο μοναστήριον, απερ αί είρημέναι καλογραϊαι άπε- 

κομίσαντο ιερά σκεύη καί πράγματα καί άπ3 αυτού |41 τοσούτων ετών προσό¬ 

δους καί πακτώσεις. Καί δή τον ρηθέντος επί τού παναγιωτάτον κυρίου Προκο¬ 

πίου σιγγίλλιον εύρεθέντος άπαραλλάκτως κατεστρωμένου έν τώ ιερώ κώδικι 
τής καθ’ ημάς τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας |42 επί νεμήσεως πέμπτης κατά 

μήνα Μαίαν τού ,αψπζον σ(ωτη)ρίον έτους, καί άφορώντος προς τάς ρηθείσας 
εννπογράφους των Χριστιανών μαρτυρίας, καί προς την άξιόπιστον από ζώαης 

φωνής μαρτυρίαν τον είρημέ \4Άνου ίερωτάτ ον μ(ητ)ροπολίτου IIάρον αξίας, 

έγνωμεν έπινεϋσαι πρός τάς Θερμάς ταντας δεήσεις τού είρημένου ιερομόνα¬ 

χον Γαβριήλ Καλοπλάατον, ώς δικαίας τε καί νομίμους και άποκαταστήσαι 
αντώ τά κληρονομι [44κά δίκαια, έφ φ μηδέποτε άνακινεϊσθαι, μηδ’ άναψη- 

)<.αφασαθαι τά περί τής ύποθέσεως ταντης. Καί δή γράφοντες αποφαινόμεθα 
συνοδικώς μετά των περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμιον, τον έν 

145άγ/ω πν(εύματ)ι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργώ)1, ΐνα τό είρη- 

μένον π(ατ)ριαρχικόν, συνοδικόν σιγγίλλιον, τό επί τής π(ατ)ριαρχείας τον 
παναγιωτάτον πρφην Κωνσταντινουπόλεως κυρ κνρ Γερασίμου, ώς παραλό- 

γως εκ |46<5ο0£ν καί έτι παραλογώτερον ύποτάσσον τό άνδρωον τούτο μοναστή¬ 

ριον τώ γυναικείιρ εκείνο), καί ώς εναντίον τοϊς τής ψύσεως νόμοις, συν τω 
προανειρημένω σιγγιλλίω τού αοιδίμου έν π(ατ)ριάρχαις Σωφρονίου |47 καί 

? / αυτό ακνρον νπαρχη και παντη ανισχυρον, και αμφοτερα ως χααται αγραφοι 
νομιζόμενα’ τό δέ επί τού παναγιωτάτον πρώην Κωνσταντινουπόλεως κνρ κνρ 
Προκοπίου εκδοθέν σιγγίλλιον έ \ 4*χη τό κύρος καί τήν ίσχνν απαράβατοι 
έσαεί, καί άπαραχάρακτον ώς δικαιότατον καί νομιμώτατον καί κατά μαρτυ¬ 

ρίας πολλάς καί αξιόπιστους έκδεδομένον τό δέ ρηθέν εν τή νήσω Πάρω |4^Ιε¬ 

ρόν καί σεβάσμιον ήμέτερον π(ατ)ριαρχικόν σ(ταυ)ροπηγιακόν κτητορικύν 
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μοναστηριού κατά το χωρίον Λεύκες, σεμ.νννόμενον μεν επ ονόματι του αγίου 

Ίωάννον τον Θεολόγον, επιλεγόμενου |50 δέ τον 3Απάτον, μετά πάντων των 

πραγμάτων και αφιερωμάτων των τε η δη δντων και των είσέπειτα προσγενη- 

σομένων νπάρχη πάντη άπηλλαγμένον τον έν τη νήσω Σίκινον ιερόν και σε¬ 

βασμίου ήμετέρον |51 π(ατ)ριαρχικοϋ, στ(αν)ροπηγιακοϋ γυναικείου μονα¬ 

στηριού της νπεραγίας δεσποινής ημών Θεοτόκον τής Χρυσοπηγής, μηδεμίαν 

σχεσιν ή υποταγήν εχον προς εκείνο, ά?Λ’ αυτό καθ' εαυτό διοικονμενον νπό 

|52 την διοίκησιν καί δεσποτείαν των κατά καιρούς ηγουμένων, κληρονόμων 

καί απογόνων τής μακαρίτιδος κτητορίσσης εκείνον, νυν δέ υπό την ήγουμενείαν 

του διαδόχου όσιωτάτον έν ίερομονάχοις Γαβριήλ Καλό \53πλάστον, ώς επι¬ 

μελούμενου προς ανξησιν καί βελτίωσιν αύτοϋ κατά τάς κτητορικάς δια ταγός 

καί τάς ρηθείσας διά κοινής αναφοράς παμπληθείς μαρτυρίας καί δεήσεις των 

κατά τόπον προκριτω |54 τερών Παρίων χριστιανών, ιερωμένων καί λαϊκών 

τής γενεάς των Γεμελιάρηδων μηδεμίαν μετοχήν έχούσης επί τήν κληρονομιάν 

καί κυριότητα αντοϋ, ώς άνατροπέως τής διαθήκης τής κτητορίσσης, |55 καί 

αποδίδω κατ’ έτος λόγω υποταγής μίαν όκάν κηρίου καθαρού εις τό κοινόν 

τής καθ' ημάς τον Χρίστου μεγάλης εκκλησίας. 'Η δέ ήγουμένισσα καί αί 

λοιπαί καλογραϊαι τον είρημένου εν Σι |56κ/νω γυναικείου μοναστηριού άπο- 

καταστήσωσι καί άποδώσιν εις αυτό τό έν Πάρω μοναστηριού τοϋ 3Απατόν, 

άνευ τίνος αναβολής καιρού καί προφάσεως, πάνθ3 οσαπερ αδίκως καί παραλό¬ 

γους |57 μέχρι τοϋδε μετεκομίσαντο καί άπέλαυσαν από τοϋ μοναστηριού τού¬ 

του τοϋ 3Απάτου ιερά σκεύη καί προσόδους, επικαρπίας καί πακτώσεις, καί 

εϊ τι άλλο σώα καί ανελλιπή καί μηδέποτε |58 άλλοτε ή ύπόθεσις αυτή άναθεω- 

ρήται, μηδ3 άνακρίνηται έν μηδενί κριτηρίω. “Οστις δέ καί όποιος τών Χριστι¬ 

ανών μικρός ή μέγας, άνήρ ή γυνή, ιερωμένος ή λαϊκός τόλμη \6*ση μετακινή- 

σαι καί άνατρέψαι πως τά εν τώ παρόντι συνοδικώς έπικυρωθέντα, ό τοιοντος, 

όποιας &ν ή τάξεοος καί βαθμοϋ, άφωρισμένος εϊη από Θεοϋ κυρίου παντοκρά- 

το |60ρος καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί πάσαις ταις πατρικαίς άραίζ 

υπεύθυνος καί υπόδικος, καί ένοχος τώ αίωνίω πυρί τής γεέννης. Ταϋτα μέν ούν 

άπεφάνθη καί κεκύ \6ΐρωται συνοδικώς. Εις δέ τήν περί τούτων ένδειξιν καί 

διηνεκή τήν ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον π(ατ)ριαρχικόν, συνο¬ 

δικόν, σιγγιλλιώδες έν μεμβράναις |62 γράμμα, καταστρωθέν καν τώ ίερώ κώ- 

δικι τής καθ3 ημάς τοϋ Χρίστον μεγάλης έκκλησίας, καί έδόθη εις χεϊρας τον 

είρημένου ιερό μονάχου Γαβριήλ Καλοπλάστον. |63 3 Εν έτει σωτηρίω χιλιοστώ 

οκτακοσιοστόν, κατά μήνα Φεβρουάριον επί νεμήαεως τρίτης. 

|64 ΐ Νεόφυτος έλέψ Θ(εο)υ άρχι(επί)σκοπος Κ(ωνσταντινον)π(ό)- 

λεως, Νέας Ρώμ(ης) καί Οικουμενικός π(ατρ)ιάρχης. 

]65 ' 'Ηράκλειας Μελέτιος 'ί Χαλκηδόνος ' Ιερεμίας 1' Δέρκων Μακάριος 

7 Θεσσαλονίκης Γεράσιμος |6β 'ί' Τορνόβου Ματθαίος ΐ Νεοκαισαρείας 'Ησαιαζ 

ΐ Λαρίσης Διονύσιος ?' 3Αγκύρας 3 Ιωαννίκιοζ ί Μαρωνείας Νεόφυτος. 
2 - 5 -1983 
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IV 

(Φεβρουάριος 1803) 

Σιγίλλιον του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου Δ' (1803), 

δι’ ου άναιεουται ή ισχύς του έπί του πρώην Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου 

Ζ' έκδοθέντος σιγιλλίου, άφορώντος εις τάς σχέσεις του έν Λεύκαΐς ΙΤάρου 

μονυδρίου Άγιου Ίωάννου του Θεολόγου, τοϋ επονομαζόμενου του Άπάτου, 

προς το έν Σικίνίμ μοναστήριον της ύπεραγίας Θεοτόκου, της Χρυσοπηγής. 

Έν πρωτοτυπώ έπί περγαμηνής διαστάσεων 47.6x67 έκ. μ. Διαστάσεις γε- 

γραμμένου μέρους: 45x45 έκ. μ. 'Η περγαμηνή όξυνομένη σχηματίζει γλώσ¬ 

σαν, μετά δέκα οπών, δι' ών διήρχετο το νήμα τής μή σωζομένης πατριαρχι¬ 

κής βούλλας. (Βιβλιοθήκη Σπυρ. Λοβέρδου: Άρχεΐον Κληρικών 4). 

ΚαλλΙνικ(ος) έλ(έ)φ Θ(εο)ΰ άρχ(ιε)πί(σκοπ)ος Κων(σταντινου)πό- 

λε(ως) Νέας Ρώμης και οικουμε(νικ)ός π(ατ)ριάρχ(ης), 

|2 3Αναγκαία μέν ή εκκλησία έκδίδωσι τα προς διάλνσιν των αμφισβη¬ 

τήσεων γράμματα, καί χρείας τνχούσης άνανεονται αυτά καί όι’ ύστερων γραμ¬ 

μάτων. Τό δέ παρόν τούτο σιγγίλλιον έτι πλείους έχει τάς άνάγκας, δτι τε ά- 

πώλετο παραπεσόν τό προεκδοθέν καί δτι μετά την εκείνον |3 έκδοσιν, προσε- 

πεγένετο επί τής αυτής άμφισβητήσεως ένυπόγραφον διαλυτικόν παρά των 
άμφισβητούντων μερών, ώστε τοντί ον μόνον ανανεωτικόν, άλλά καί αυξητι¬ 

κόν των τον δίκαιον αποδείξεων έκδίδοται. Έν ίερομονάχοις γάρ τις Γαβριήλ 

από τής νήσου |4 Πάρον Καλόπλαστος μέν τώ γένει, χωρεπίσκοπος δέ Λευκών 
άνήγγειλεν ήμΐν δτι έν έτει ,αων κατά μήνα Φεβρουάριον, διαφερομένω αντώ 
προς Βασίλειόν τινα Γεμελιάρην καί τάς καλογραίας τον έν Σικίνω ιερόν καί 
σεβασμίου ήμετέρον πατριαρχικόν καί |5 στ(αν)ροπηγιακον μοναστηριού γυ¬ 

ναικείου τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκον τής Χρυσοπηγής, περί τον 
εν τή ρηθείση νήσω Πάρφ ιερόν μοναστηριού τον άγιον 3Ιωάννου τον Θεολό¬ 

γον έπιλεγομένον τον ’Απατου κατά τό χωρίον Λεύκας λεγόμενον, έξεδέδοτο 
π(ατ)ριαρχικόν |6 συνοδικόν σιγγιλλιώδες γράμμα περί των κτητορικών δι¬ 

καίων αντοϋ' ύστερον δέ εκείνο παραπεσόν άπωλέσθη’ όμως μέντοι έν έτει 
,αωαν δεκεμβρίου αΐΐ κατά τόπον έδόθη τή αυτού όσιότητι ένυπόγραφον παρά 
τών καλογραιών τοϋ έν Σικίνω είρη \ ημένον μοναστηριού τής Χρυσοπηγής, καί 
προεστώτων τής νήσον έκείνης πωλητικόν πρός τό ρηθέν μοναστήριον τον 3Α¬ 

πατου κατά τελείαν πράσιν επί γροσίοις ένεακοσίοις καί ώρισμένη ζημία, 

όπότερον άν τών δύο μερών παραβή' καί ούτως |8 έμφανισθέντος καί τον ϊσον 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 12 
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τον πωλητικοϋ εκείνον γράμματος, προσηνέχθη ήμϊν δέησις} όπως άνανεωθή 
μέν τό ιερόν σιγγίλλιον εξενεχθέν εκ τών εκκλησιαστικών ιερών κωδίκων 
προστεθή δε και το είρημένον πωλητικώ· γράμμα εν περί \ ^λήψει, προς πλείω 
ασφάλειαν τών δικαίων. 3 Αναπτνχθέντων ούν τών ιερών εκκλησιαστικών κω¬ 

δίκων, άνεφάνη τό προεκόεδομένον εκείνο σιγγίλλιον περιέχον τάδε' Γαβριήλ 
γάρ τινα ιερομόναχον Καλόπλαστον τώ γενει παραστάντα έπϊ σν |10νο5ω έμ- 

φανίσαι ίσον π(ατ)ριαρχικον συνοδικόν σιγγιλλιώδονς γράμματος έκδεδομέ- 

νον επί τής πατριαρχείας τον παναγιωτάτον πρώην Κωνσταντινουπόλεως εν 
Χ(ριστ)ώ τφ Θ(ε)ώ αγαπητόν και περιποθήτον ημών αδελφόν και σνλλειτονρ- 

γοϋ κυρίου Προκοπίου άναιρονντος καί I11 άνατρέποντος έτερον π(ατ)ριαρχι- 
κόν συνοδικόν σιγγίλλιον τοϋ αοιδίμου εν πατριάρχαις Σωφρονίου. Καλλίτζαν 
γάρ τινα γυναίκα τον ποτέ Πέτρον Γεμελιάρου καί τον υιόν αυτής Βασίλην 
Γεμελιάρην άπό τής νήσον Πάρον, έχοντας έν μοννδριον προπατορι \12κόν 
αντ(ών) κτητορικόν κληρονομικόν τιμώμενον έπ όνόματι τον άγιου "Ιωάν- 
νον τοϋ Θεολόγον καί έπιλεγόμενον τοϋ3Απατου έν τή νήσω Πόρφ κατά τό 
χωρίον Αενκας, καί θείφ ζήλφ κινούμενους, άναθεϊναι αυτό καί άφιερώααι εις 
τό ιερόν καί σεβάσμιον ήμέτερον π(ατ)ριαρχικόν καί στ(αν)ροπηγια |13κόν 
γυναικεϊον μοναστήριον έν τή νήσω Σικίνω τιμώμενον έπ3 όνόματι τής ύπερ- 
αγί(ας) δεσποίνης ημών Θεοτόκου τής Χρνσοπηγής, καί οντω κατά ζήτησιν 
τής ρηθείσης Καλλίτζης καί τοϋ υίοϋ αυτής Βασίλη έπικυρωθήναι τήν άφιέρω- 

σιν έκείνην επί τοϋ αοιδίμου π(ατ)ριάρχου Σωφρονίου διά πα (14 τριαρχικον 
συνοδικόν σιγγιλλιώδονς γράμματος. Είτα δε έπί τοϋ παναγιωτάτον κυρίου 
Προκοπίου έμφανισθήναι τότε έπί συνόδου παρά τοϋ είρημένον έν Πάρω μονα¬ 

στηριού τέσσαρα έγγραφα. Πρώτον μέν έν ίσον διαθήκης γεγραμμένης ,αχπην 
3Ιανουάριου ζΏ πε \ 15ριεχονσης δτι ή ποτέ 3Ανδριάνα γυνή τοϋ ποτέ Μιχάλη 
Γαβαλά έχουσα έαντής κτητορικόν τό ρηθέν μοναστήριον τοϋ 3Απάτου, καί 
άναθεμένη εις αυτό πολλά καί διάφορα πράγματα καί κτήματα απερ εν ρη- 

θείση διαθήκη ρητώς φαίνεσθαι καταγεγραμμένα κατα \λΒλείπει αντό εις τήν 
έξουσίαν καί επιστασίαν τον ανεψιόν αυτής καί χωρεπισκόπου παπα ’Ιωάννον 
Γεμελιάρου, καί τοϋ ετέρου ανεψιόν αυτής ιερό μονάχου Γρηγορίον Καλοπλά- 

στον έπισκήψασα (κα)ί παραγγείλασα όπως περιέρχηται τό ρηθέν μοναστή¬ 

ριον κατά |17 κληρονομί(αν) εις τήν γενεάν αυτών. Πρώτον μέν οϋν ταϋτα πε- 
ριέχειν τό ρηθέν τής διαθήκης ίσον' δεύτερον δε έμφανισθήναι τότε καί μίαν 
άλλην διαθήκην γεγραμμένην λαΐ] 3Ιανουάριου τοϋ ,αψιδσ» έτους καί έν εκείνη 
φαίνεσθαι ίερομό \1Βναχόν τινα Καλόπλαστον Γρηγόριον παραλαβόντα τό εί¬ 

ρημένον μοναστήριον παρ3 αυτής τής 3Ανδριάνας μετονομασθείσης ύστερον 3Α¬ 

θανασίας μοναχής, εϊτα καταλιπεϊν αυτό εις τήν εξουσίαν τοϋ Γεώργη αόελ- 

φοϋ αυτόν Καλοπλάστον τρίτον δέ έμφα \1Βνισθήναι τότε καί μί(αν) κοινήν 
έννπόγραφον καί έσφραγισμένην ά(να)φοράν τών Παρίων χριστιανών περιέ- 
χουσαν τά περί τοϋ ρηθέντος μοναστηριού τοϋ3Απάτον, δτι δηλαδή έκ παλαιού 
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ντιηοχρ στ(αυ)ροπήγιον καί ότι ό ρηθεις Βασίλειος Γεμελιάρης μετά τής μή¬ 

τρας αυτού δι έπιπλά |20ο,^ο^^ γραμμάτων καί κατά απάτην έποιήααντο την 
Λφιέρωσζιν') τον μοναστηριού τούτον εις τό ρηθέν έν Σικίνω γυναικείου μονα- 

στήοιον, και οτι ουδόλως ανέχονται την άφιέρωσιν ταύτην, άλλα και πάνν ά- 

ρέσκονται τή επιστασία καί διοικήσει τον έν αντω ήγουμενεύοντος |21 καί κλη¬ 

ρονόμου ΐεοομονάχον Γαβριήλ Καλοπλάστον ώς ?.ίαν έπιμελονμένου καί την 
δυνατήν πρόνοιαν καταβάλλοντας ώς νέου κτήτορας προς ανξησιν καί βελτίωσιν 
τον ειρημένον μοναστηριού. Ταΰτα μέν οΰν περιέχειν την ρηθεϊσαν κοινήν άνα- 

ψοράν. |22 Τέταρτον δ’ έμφανισθήναι τότε περί τής αυτής ύποθέσεως καί επι¬ 

στολήν τον ίερωτάτον μητροπολίτου Παροναξίας ύπερτίμον καί έξάρχον παν¬ 

τός Αιγαίου Πελάγους, έν άγίφ πν(εύματ)ι αγαπητόν αδελφόν κα ίσνλλειτουρ- 

γον κυρ Νεοφύτου, γεγραμμένην μέν τή κΟ’ μαρτίου του |23 τρέχοντος τότε 
/Λψπζου έτους, έπιβεβαιοΰσαν δε δτι ό ρηθεις Βασίλης Γεμελιάρης εϊς ήν 
των συγγενών καί απογόνων τής ρηθείσης κτητορίσσης τοΰ ειρημένον μονα¬ 

στηριού, ού μήν δε καί τέλειος καί μόνος έξουσιαστής. Κληρονόμον γάρ είναι 
καί τον έν |24 αντω ήγονμενεύοντα Γαβριήλ' κατ αυτά οδν τά έμφανισθέντα 
τότε αξιόπιστα τέσσαρα γράμματα καί τάς έν αύτοϊς αξιόπιστους μαρτυρίας 
έκδοθήναι τό ρηθέν επί τον κυρίου Προκοπίου σιγγίλλιον άκυρωτικόν τον επί 
τον αοιδίμου Σωφρο 125νίου καί τής κατά απάτην άφιερώσεως τοΰ ρηθέντος μο¬ 

ναστηριού., άπαλλοτριοϋν μέν τήν έξονσίί(αν) τον μοναστηριού τούτου τής γε¬ 

νεάς των Γεμελιάρηδων, ώς παραβατών καί ανατροπέων τής διαθήκης τής κτη- 

τορίσσης άποταττονσης διαβαίνειν τήν εξουσίαν εϊς τήν |2β αυτών, καί 
κατά απάτην άφιερωσάντων τό μοναστήριον τούτο εις τό ρηθέν έν Σικίνω γν- 

ναικείον μοναστήριον, έπικνροΰν δέ τήν εξουσίαν τούτον τω έν αντω ήγονμε- 

νεύοντι Γαβριήλ Καλοπλάστω καί τοις διαδόχοις καί κληρονόμοις αντοϋ' 

τοιοντον |27 ονν σιγγιλλίου Ισον έμφανίσαι τότε επί συνόδου τον ειρημένον 
Γαβριήλ Καλόπλαατον προσεμφανίζοντα καί δύο ίσα των εμπεριεχόμενων δια¬ 

θηκών ένυπογράφων καί έμ μαρτύρων των τε ’ Ανδριάνας καί τον Ιερό μονάχον 
παπά Γρηγορίου Καλό I28 πλάστου, καί έν κατάστιχον γεγραμμένον ι^ν Ια¬ 

νουάριον τον 'Οψπζον έτους έννπόγραφον καί έμμάρτυρον περί τών έξόδων καί 
αφιερωμάτων, άτινα ποιήσασθαι περί τό ρηθέν μοναστήριον επί τής ηγουμε¬ 

νίας) αυτόν μέχρι τότε τον ρηθέντα Γα\Ζ*βριήλ Καλόπλαστον χατησφαλι- 

σμένον ταις μαρτυρικαϊς νπογραφαϊς τών προκριτωτέρων χριστιανών του χω¬ 

ρίου Λευκών. Τούτον δέ τον κατάστιχου ή σοΰμμα συνεποσοντο εις γρόσια δυο 
χιλιάδες τριακόσια οκτώ■ έμφανίσαι δέ προσέτι καί |30 μίαν κοινήν έννπόγρα¬ 

φον καί έσφραγισμένην άναφοράν γεγραμμένην κεΐ! Μαρτίου τον τότε παρελ¬ 

θόντος ιαψπθον έτους, κατησφαλισμένην μέν πλήθει υπογραφών τών έκεϊ ιερω¬ 

μένων καί λαϊκών προκριτωτέρων χριστιανόόν, περιέχουσαν δέ οτι ό |31 ρη- 

θείς Βασίλειος Γεμελιάρης έν Βλαχία παραλόγως έποιήσατο τήν τοΰ είρημό¬ 

νον όλου μοναστηριού άφιέρωσιν μή είναι γάρ μόνον εκείνον συγγενή καί κλ.η- 
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ρονόμον, παραβαίνειν δε καί τήν διαταγήν τής κτητορίσσης έπιταττούσης εν 

τή διαθή 192κη κοινήν είς τήν γενεάν αυτήν τήν διαδοχήν, και προσδιοριζόμενης 

έπιμελεΐσθαι περί τής αύξήσεως και βελτιώσεως αύτοϋ' τον δε Γαβριήλ Καλό- 

πλαστόν παραλαβόντα το μοναστήριον τούτο έρημον καί μάνδραν προβάτων 

πάνω τε πολλφ καί Ιδρώ |33τί επισκευάσαι, καί είς ευπρέπειαν άνακαινίσαι, άπο- 

βληθέντος δε τούτου τής ηγουμενίας καί τής εξουσίας του μοναστηριού τούτον, 

αί ρηθεϊσαι έν Σικίνψ καλογραΐαι μετεκομίσαντο πάντα τα μοναστηριακά πρά¬ 

γματα παρ’ έαυταις μηδέ καρπόν |34 επί ο πάρω κατ αλιποϋσαι καί έκδιδονσαι 

επί μισθώ καί πακτώσει τάς απ’ αυτού προσόδους■ καί ούτως ήρήμωσε[ν] τό 

εϊρημένον μοναστήριον τοιαϋτα οϋν αξιόπιστα καί αξιόλογα έγγραφα έμφανί- 

σαντα τότε τον ρηθέντα Γαβριήλ |35 επί συνόδου συνεδριάζοντας καί τού κατά 

τόπον άρχιερέως Ιερωτάτου μητροπολίτου Παρόν αξίας ύπερτίμου και έξάρχον 

παντός Αιγαίου Πέλαγους, έν άγίω πν(εύματ)ι αγαπητού αδελφού καί συλ¬ 

λειτουργού κυρ Νεοφύτου, καί από ζώσης φω |36ν?)ς μαρτυρούντος αληθή είναι 

τά παρ’ αυτού προβαλλόμενα, τελευταϊον μετά δακρύων καί όλοφυρόμενον 

προσθεϊναι οτι επί τοιούτοις άποδεδειγμένοις δικαίοις αυτού, όμως έν άρχαϊς 

τής π(ατ)ριαρχείας τού παναγιωτάτου | 37 πρώην Κωνσταντινουπόλεως έν 

Χ(ριστ)ώ τφ Θεφ αγαπητού και περιπόθητου αυτής άδελφοϋ καί συλλειτουρ¬ 

γού κυρίου Γερασίμου, αί ρηθεΐσαι καλογραΐαι διεπράξαντο άποβαλεϊν μέν 

δλης αυτόν τής ήγουμενείας καί εξουσίας τού προπατο \38ρικοϋ κτητορικού 

αυτού μοναστηριού καί ώκειοποιήσαντο εκείνο μετά πάντων των πραγμάτων 

καί κτημάτων αυτού διά π(ατ)ριαρχικού καί συνοδικού σιγγιλλιώδους γράμ¬ 

ματος. "Οθεν καί θερμώς δεηθήναι αυτόν τον Καλόπλαστον |39 συν τφ τιροανει- 

ρημένφ τού αοιδίμου Σωφρονίου άκυρωθήναι καί τό ρηθέν επί τού παναγιώτα- 

του κυρίου Γερασίμου σιγγίλλιον, έπικυρωθήναι δέ τό επί Προκοπίου ώς δι- 

καιότερον κατά τάς είρημένας μαρτυρίας, καί άποκατασταθήναι είς τό ίε |40ρόν 

τούτο μοναστήριον &περ αί ειρημέναι καλογραΐαι μετεκομίσαντο ιερά σκεύη 

καί πράγματα, καί άπ’ αυτού τοσούτων έτών προσόδους καί πακτώσεις* 

καί δή τού ρηθέντος επί τού παναγιωτάτου κυρίου Προκοπίου σιγγίλλιον εν- 

ρε |41θεντος άπαραλλάκτως τότε κατεστρωμένου έν τω ίερφ κώδικι τής τον 

Χριστού μεγάλης εκκλησίας επί νεμήσεως Εν$ κατά μήνα Μάιον τού αψπζον 

σωτηριώδους έτους καί άψορώσι [δίο] προς τάς ρηθείσας ένυπογράφους των 

Χριστιανών |42 μαρτυρίας, καί προς τήν άξιόπιστον από ζώσης φωνής μαρτυ¬ 

ρίαν τού ειρημένου ιερωτάτου μητροπολίτου Παροναξίας, έδοξε τότε έπινεν- 

σαι προς τάς θερμάς ταύτας δεήσεις τού ειρημένου ίερομονάχου Γαβριήλ Κα- 

λοπλάστου |43 ώς διχαίας τε καί νομίμους καί άποκαταστήσαι αντφ τά κληρο¬ 

νομικά δίκαια, έφ’ φ μηδέποτε άνακινεΐσθαι μηδ’ άναψηλαφάσθαι τά περί τής 

υποθέσεως ταύτης. Καί 6ή άποφανθήναι τότε ταϋτα καί έπικυρωθήναι |44 συνο- 

δικώς επί φρικταϊς άραΐς των παραβάντων άν' επειδή οϋν ταϋτα περιέχον ά- 

νεφάνη τό έν τώ ίερώ κώδικι κατεστ ρω μένον σιγγίλλιον, άνεφάνη δέ και τού 
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κατά τόπον έπιγεγενημένου εν ετει ,αωα'Ρ Δεκέμβριον αΐ! |4δ συμφωνητικού και 
πωλητικοϋ γράμματος Ιοον άπαράλλακτον κατησφαλιομένον άξιοπίστοις μαρ- 

τνρικαΐς ύπογραφαϊς και επιβεβαιώσει τον κατά τόπον άρχιερέως, ίερωτάτου 
μητροπολίτον Παροναξίας, ύπερτίμου, και έξάρχου παντός ]4β ΑΙγαίον Πέλα¬ 

γους, εν άγίω πν( εν ματ )ι αγαπητού ημών αδελφού και ονλλειτονργον κυρ Νε¬ 

όφυτόν, περιέχον οτι αί καλογραϊαι τον εν Σικίνω ιερού μοναστηριού τής Χρν- 

σοπηγής τό μοναστήριον τον άγιον Ίωάννον τον Θεολόγον τό έν τή |47 νήσφ 
Πάροο εις τοποθεσίαν Άπατου καί οί ιερείς καί προεστώτες τής νήοον Σίκι¬ 
νου, δεδώκασι πράσει τελείμ τώ όσιωτάτω χωρεπισκόπφ Λενκών Γαβριήλ 
Καλοπλάστφ μετά πάντων τών δικαιωμάτων αυτού κινητών και |48 ακινή¬ 

των καί αφιερωμάτων επί γροσίοις ένεακοσίοις, καί τού λοιπού παρητήσαντο 
ταύτα ύπό την τελείαν εξουσίαν καί κυριότητα τής εκείνου όοιότητος, καί όν¬ 

τως ασφαλώς, ώστε προσδιωρίσαντο καί ζημίας |49 γροσίων 7ΐ&ντακοσίων, όπό- 

τερον άν μέρος, είτε αί καλογραϊαι καί αί διάδοχοι αυτών είτε ό ρηθΛς χωρε- 

τιίσκοπος καί οί διάδοχοι αυτού ένοχλήσωσιν όπωσούν άλλήλους πι ρί τής νπο- 

θέσεως ταύτης. Έπει \50δή ούν τοιαντα ένεφανίσθησαν τά γράμματα επί συνό¬ 

δου, ίγνωμεν κατά το δίκαιον έπινεϋσαι προς τήν Θερμήν δέησιν τού ρηθέντος 
Καλοπλάστου Γαβριήλ καί εκ τών ιερών κωδίκων άιανεώοασθαι τό προεκ [51 δε- 

δομένον εκείνο οιγγίλλιον μετά προσθήκης τον έπιγεγενημένου ύστερον πω- 

λητικοϋ γράμματος, διά τον παρόντος ήμετέρον π(ατ)ρΐαρχικον καί συνοδικού 
σιγγιλλιώδους εν μεμβράναις γράμματος. 'Όθεν γράφοντες άποφαινό |δ2 μέθα 
σννοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί νπερτίμων τών 
εν άγίω πν(εύματι) αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα τό εί- 

ρημένον πατριαρχικόν συνοδικόν οιγγίλλιον τό επί τής πατριαρχεί(ας) I63 τον 
παναγιωτάτου πρώην Κωνσταντινουπόλεως κνρί(ον) κνρί(ον) Γερασίμου, 
ήδη δε αοιδίμου έν μακαρία τή λήξει γενομένου, ώς παραλόγως εκδοθέν καί 
έτι παραλογώτερον ύποτάσσον τό άνδρώον τούτο μοναστήριον τω γν 154ναι- 

κείω έκείνφ καί ώς εναντίον τοΐς τής (ρύσεως νόμοις, συν τώ προανειρημενω 
σιγγιλλίω τον άοιδίμου έν πατριάρχαις Σωφρονίου καί αυτό άκνρον ύπάρχη, 

καί πάντη άνίσχνρον καί άμφότερα |56 ώς χάρται άγραφοι νομιζόμενα. Τό δέ 
επί (τον) παναγιωτάτου προρην Κωνσταντινουπόλεως κυρίου κυρίου Προκο¬ 

πίου εκδοθέν έχη τό κύρος καί τήν ίσχνν άπαράβατον καί άπαραχάρακτον, ώς 
δικαιότα |66τον καί νομιμώτατον καί κατά μαρτυρίας πολλάς καί άξιοπίστους 
έκδεδομένονέ'Ετι δέ καί τό έπί τού παναγιωτάτου πρώην Κωνσταντινουπόλεως 
κυρίου Νεοφύτου εκδοθέν είρημένον οιγγίλλιον καί τό ρηθέν ήδη έπιγε |67 γε- 

νημένον συμφωνητικόν καί πωλητικόν προς τό ρηθέν μοναστήριον κατά τε¬ 

λείαν πράσιν ένυπόγραφον καί έμμάρτνρον γράμμα, έχωσι κάκεΐνα τήν ίσχίη’ 

καί τό κύρος άπαράτρεπτον καί άπαραχάρακτον. Τό δέ |58 ρηθέν έν τή νήσω 
Πάρω ιερόν καί σεβάσμιον ήμέτερον π(ατ)ριαρχικόν καί στ(αυ)ροπηγιακόν μο¬ 

ναστήριον κατά τό χωρίον Λεύκας, τό σεμνυνόμενον μεν επ’ όνόματι τού άγί- 
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ου 3Ιωάννον του Θεολόγου, έπιλεγόμενον |59 δέ τον 3Απατου, μετά πάντων των 

πραγμάτων και κτημάτων και αφιερωμάτων αυτόν των τε ήδη δντων και των 

είσέπειτα προσγενησομένων κινητών τε και ακινήτων, νπάρχη πάντη άπηλλα- 

γμένον τον |60 εν τή νήσφ Σικίνφ ίεροΰ καί σεβασμίου ήμετέρουπ(ατ)ριαρχικον 

και στ(αυ)ροπηγιακοϋ μοναστηριού γυναικείου τής υπέρ αγίας δεσποίνης ημών 

Θεοτόκον τής Χρυαοπηγής, μηδεμίαν σχέσιν ή υποταγήν έχον προς εκείνο' 

άλλ3 αυτό κα |610’εαυτό διοικονμενον υπό την διοίκησιν και δεσποτείαν των κατά 

καιρούς ηγουμένων κληρονόμων και απογόνων τής μακαρίτιδος κτητορίσσης 

εκείνον, νυν 0έ υπό την ηγουμενίαν τοϋ διαδόχου όσιωτάτον έν ίερομονάχοις 

[ 62 Γαβριήλ Καλοπλάστον ώς επιμελούμενου προς ανξησιν και βελτίωσιν αυτόν 

κατά τάς κτητ ορικάς δια ταγός, και κατά τάς ρηθείσας διά κοινής αναφοράς 

παμπληθείς μαρτυρίας και δεήσεις των κατά τόπον προ \β3κριτωτέρων Παρίων 

χριστιανών ιερωμένων και λαϊκών, τής γενεάς τών Γεμελιάρηδων μηδεμίαν με¬ 

τοχήν έχούσης έπί την κληρονομιάν και κυριότητα ώς άνατροπέων τής διαθή¬ 

κης τής κτητορίσ \**σης εκείνης. Και αποδίδω κατ’ έτος λόγω υποταγής μίαν 

όκάν κηρίου καθαρού εις τό κοινόν τής τον Χριστοϋ μεγάλης εκκλησίας, ή δε 

ήγονμένισσα και αί λονπαϊ καλογραϊαι τον είρημένον γυναικείου |65 έν Σικί¬ 

νφ ιεροϋ μοναστηριού τής Χρυσοπηγής, ώς πωλήσασαι πράσει τελεία τό ρηθέν 

μοναστήριον προς τον είρημένον Γαβριήλ Καλόπλαστον και άπολαβοϋσαι σώα 

και ανελλιπή τα συμπεφωνημένα ένεα | ^κόσια γρόσια, κατά τήν περίληψιν τοϋ 

ρηθέντος πωλητικοϋ γράμματος, ύπάρχωσι τον λοιπού ανενόχλητοι και άκα- 

ταζήτητοι έν παντί καιρφ καί κρίτηρίψ δικαιοσύνης καί μηδέποτε ή ύπόθεσις 

αυτή άνα \*7κρίνηται καί άναθεωρήται, μηδ3 άναψηλαφήται έν μηδενί καιρώ καί 

κριτηρίω. ('0στις δέ καί όποιος τών Χριστιανών μικρός ή μέγας, άνήρ ή γυνή, 

ιερωμένος ή λαϊκός τολμήση ποτέ |68 άνατρέψαι ή διασείσαι τά έν τώ παρόντι 

συνοδικώς άνανεωθέντα καί έπικυρωθέντα, 6 τοιοϋτος άφωρισμένος νπάρχη α¬ 

πό τής άγιας όμοουσίου, ζωοποιού καί άδιαιρέτου Τριάδος τοϋ ενός τή φύσει 

|β9 μόνου Θεόν καί κατηραμένος καί ασυγχώρητος και μετά θάνατον άλυτος καί 

τυμπανιαϊος καί πάσαις ταϊς πατρι(αρχι)καΐς καί συνοδικαϊς άραϊς υπεύθυνος 

καί υπόδικος καί ένοχος τώ αίωνίω πνρί |70 τής γεέννης. Ταυτα μέν ονν έπικε- 

κύρωται συνοδικώς. Εις δέ τήν περί τούτον ένδειξιν καί διηνεκή τήν ασφάλειαν 

έγένετο καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συ 171νοδικόν σιγγιλλιώδες έν 

μεμβράναις άνανεωτικόν μετά προσθήκης γράμμα, καταστρωθέν καν τώ ίερώ 

(κιυδικι) τής καθ3 ή μας τοϋ Χριστοϋ μεγάλης έκκλησίας, καί έδόθη τώ είρΐ}- 

μένω Γαβριήλ (72 έν Ιερομονάχοις Καλοπλάστψ, έν ετει σωτηρίω χιλιοστω ο¬ 

κτακοσιοστοί τρίτω, κατά μήνα Φεβρουάριον, επί νεμήσεως έκτης. 

|73 >' Καλλίνικος έλέω Θ(εο)ϋ άρχι(ε)πίσκοπ(ος) Κωνστ(αντινον)πό- 

λεως Νέ(ας) Ρώμ(ης) καί οικουμενικός π(ατ)ριάρχ(η)ς. 
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| 74 ' Εφεσον Μακάριος τ ' Ηρακλείαζ Μελέτιος ΐ Κνζίκου Ιωακείμ 
ΐ Νικομήδειας Αθανάσιος ΐ Δέρκων Γρηγόριος ρβ + Προνσσης νΑνθιμος 
* Νκονίον Ραφαήλ !' Λαοίσης Διονύσιος τ Άγκυρας ’/ωαννίκιος |7β ί Γίοοϊ- 
λάβου ΠαρΟένιος ; Πελαγονίας Νεκτάριος ί Παροναξίας Νεόφυτος. 

V 

(Νοέμβριος 1805) 

Σιγίλλιον του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Καλλινίκου Δ' (1805) 

δι’ οΰ άποφασίζεται όπως, άκυρουμένων προγενεστέρων σχετικών σιγιλλίων, 

παραμείνουν προσηλ,ωμένα εις τό έν Σικίνφ γυναικεϊον μοναστήριον τής ύπερ- 

αγίας Θεοτόκου, τής Χρυσοπηγής τό τε μονύδρίον του Άγίου’Ιωάννου του Θεο¬ 

λόγου, του επιλεγόμενου του Άπατου, έν Λεύκαις Πάρου, καί ή έν Σικίνω εκ¬ 

κλησία τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Θεοσκεπάστου. Έν πρωτοτοτύπω επί 

περγαμηνής διαστάσεων 45χ62.5 εκ. μ. Διαστάσεις γεγραμμένου μέρους: 

41x57 έκ. μ. Ή περγαμηνή όξυνομένη σχηματίζει γλώσσαν, μεθ’ επτά οπών, 

δι* ών διέρχεται τό νήμα τής σωζομένης πατριαρχικής βούλλας. Αυτή επί τής 

μιας οψεως φέρει εικόνα Παναγίας βρεφοκρατούσης, επί τής έτέρας δέ την 
έπιγραφήν: «ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΟ | ΕΛΕΩ ΘΕΟΤ | ΑΡΧΙΕΠΙΟΚΟΠΟΟ | ΚΩΝ9ΑΝΤΙ- 
ΝΟΤΠΟΛΕΩ[0]| ΝΕΑΟ ΡΩΜΗ Ο ΚΑΙ ΟΙ | ΚΟΤΜΕΝΙΚΟΟ | ΓΙΑΤΡΙΑΡΧΙΙΟ | 

ΑΩΑ.» (Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών: Σ 27). 

Τ Καλλίνικ(ος) ελ(έ)ω Θ(εο)ν άρχ(ι.ε)πίσκοπ(ος) Κωνστ(αντινον)- 

π(6)λ(ε)ως, Νέ(ας) Ρώμης κ(αι) οικουμενικός π(ατ)ριάρχ(ης). 

|2 / ΙΤρ(ός) τά πρεσβνγενή καί καλώς γεγονότα καί θεοφιλώς κατά και¬ 

ρούς έκτελούμενα των πραγμάτων άφορώσι καί τούτων μάλιστα όσα εις εκ¬ 

κλησιαστικά δίκαια άναφέρονται καί εις ψυχικήν |3 σωτηρίαν, καί αιώνιον μνη- 

μόσυνον σνμβάλλονσι, δεντέρας έπισυστάσεις καί έπινοεϊν καί έπιχορΐ]γεΐν τοϊς 
άρχαίοις ούκ άπαδον άλλα καί προσοφειλόμενον έργον τοίς κατά καιρούς 

[4 έμπεπιστευμένοις τους πνευματικούς οϊακας τον παγκοίνον τοντουϊ σκάφους 
τής εκκλησίας, μάλιστα δέ εις λνσιτέλείαν των ιερών καταγωγί(ων) των την 
αναφοράν καί σχέσιν έχόντων πρ(ός) την τής (5 εκκλησίας περιωπήν καί μεγα¬ 

λειότητα διά σταυροπηγιακής άξίας καί χάριτος άποδεικτικοϊς καί εκκλησια- 

στικοϊς γράμμα σι κατοχνρονσθαι καί κατασφαλίζεσθαι μάλα καλώς ει0ισται 

|6εΐς διηνεκή καί μόνιμον αυτών ασφάλειαν καί άναντίρρητον έν παντί καίριο 
ένάργειαν καί άπόδειξιν. Τά γάρ γραφής μή τετυχηκότα, ουδέ εγγράφως ένση- 

μανθέντα τώ πανδα \ 7μάτορι χρόνφ άλισκεται καί ραόιως διαφεύγει την των 
ανθρώπων μνήμην καί ουδέ τό μόνιμον έχειν δλως δύναται, αλλά λήθης βυθοΐς 
παραπέμπεται καί εξίτηλα γίνεται. 
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8 Επειδή τοίννν και τό εν τή νήσω Σι.χίνφ κείμενον ιερόν και σεβάσμιον 
γυναικεΐον μοναστήριον τό αεμνννόμενον επ όνόματι τής νπεραγίας Δεσποινής 

ημών Θεοτόκον επίλεγόμενον δε |9 τής Χρυσοπηγής υπάρχει ανέκαθεν πατριαρ¬ 

χική άξια και σταυροπηγιακή χάριτι τετίμημένον και υποκείμενον τω καθ' η¬ 

μάς άγιωτάτφ πατριαρχικά) άποστολικφ τε και οικουμενικά) θρόνφ |10 διά πα¬ 

τριαρχικών και συνοδικών συγγιλλίων γραμμάτων" παρά δε των εν αντφ μονα- 

ζόντων προσεκομίσθησαν ήδη ενώπιον τής ημών μετριότητος σννοδικώς προ- 

καθημένης παλαίγενή |Χ1 εκκλησιαστικά γράμματα έκδοθέντα τό μεν επί τον 

αοιδίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλε(ως) κνροϋ Σεραφείμ κ(ατά) τό πα- 

ρεληλνθός ,αψνθον σωτήριον έτος, ίνδικτιών(ος) ηΐ}ζ, περιέχον |12 ότι παπά Ζα¬ 

χαρίας τις Γεράρδης τουπίκλην, εκ τής αυτής νήσον Σίκινον, εχων εκεΐσε ι¬ 

δίαν κτητορικήν εκκλησίαν σεμνυνομένην επ’ όνόματι τής υπεραγί(ας) Δεσποί- 

νης ημών Θε(οτόκ)ον |13 και λεγομένην τής Θεοσκεπάοτον, αυθαιρετώ βουλή 

άνέθετο αντφ τώ ίερώ καί σεβασμίφ ήμετέρω πατριαρχικά) καί σταυροπηγια¬ 

κά) γυναικείφ μοννδρίφ τής Χρυσοπηγής" και ταύτην |14 άναθέμεν(ος) αφιέ¬ 

ρωσε καί τα περί εκείνον τον τόπον κείμενα υποστατικά αντοϋ πράγματα, εν 

κελλίον δηλονότι, ένα κήπον, ένα αγρόν, εν αμπέλων, καί άλλα τινά περιε \ηχό- 

μενα ρητώς καί κατ' είδος εις τό δπερ πεποίηκεν ίδιοχείρως εκεί κατά τόπον 

εμμάρτνρον γράμμα, επί τώ διαμένειν αναφαίρετα καί αναπόσπαστα αυτόν εις 

άπαντα τον αιώνα. |^ΙΤροσενεφανίσθη δέ καί έτερον γράμματος εκκλησιαστικόν 

Ισον, μνημονενον του εϊρημέν(ου) πατριαρχικόν καί συνοδικού γράμματ(ος) καί 

διαλαμβάνον άτι ϊερομόναχ(ός) τις Διονύσι(ος) τοννομα |17 Γεράρδης τήν επω¬ 

νυμίαν, έκ τής αυτής νήσ(ου) Σικίν(ου) 6ρμώμεν(ος) έχων καί αυτός μοναστή- 

ριον κτητορικόν, Θείφ ζήλφ έμφορηθείς άφιερώσατο πρόζ αυτό τό πατριαρχι¬ 

κόν καί στ(αν)ροπηγΐακόν ιερόν |1Β γυναικεΐον μονυδριον εις ασφαλές καταγω¬ 

γών των μοναζουσών καί έπεκνρώ&ησαν άμφοτέρων αί αφιερώσεις διά πατριαρ¬ 

χικών καί συνοδικών γραμμάτων, συν αύτοϊς δέ καί άλλο |19 πατριαρχικόν καί 

συνοδικόν σιγγιλλιώδες έν μεμβράναΐς γράμμα επί τής πατρίαρχείας τον έν 

μακαρία τή λήξει γενομέν(ου) πρώην Κωνσταντινονπόλ(εως) κνροϋ Γερασί- 

μ(ου), έκδοθέν κατά τό πάρε \20ληλνθός ,αψ^δον σωτήριον έτος έν μηνί Μαρτίω, 

επινεμήσ(εως) ιβα$, έπικυρωθέν ϋστερον καί παρά του παναγιωτάτ(ου) καί 

σεβασμΐωτάτ(ον) πατριάρχ(ον) πρώην Κωνσταντινουπόλ(εως) έν Χ(ριστ)ω 

τω Θεφ \%1 αγαπητόν καί περιποθήτ(ου) ημών αδελφόν καί συλλειτουργόν κυ- 

ρί(ου) Γρηγορί(ον), περιέχον καί τούτο άτι έν τή νήσφ Πάρω, κατά τό χω¬ 

ρών Λενκαί λεγόμενον, ιερόν τι άνηγέρθη μονυδριον \22 τιμώμενον επ' όνόματι 

τον άγί(ον) Ίο)άνν(ου) τον Θεολόγου, επίλεγόμενον δέ τον Άπάτον. Περί 

τοντ(ου) δέ καλογραϊά τις Θεονύμφη τοϋνομα καί έκκληαιάρχίασα του έν τή 

νήσο) Σικίνψ ρη |230£ντος ιερού ήμετέρου πατριαρχικού και σταυροπηγιακού 

γυναΐκεί(ου) μονυδρί(ου) τής Χρυσοπηγής καί Γαβριήλ τις έκ Πάρου, τω γένει 
Κα?.όπλαστ(ος), ηγούμενος τον ρηθέντος μοναστηριού |24 τού Άπάτον, άμφι- 
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σβητοϋντες προς άλλήλονς καί έκάτεροι όλου έκείν(ου) τοϋ μοναστηρί(ον) 

αντιποιούμενοι ένεφάνισαν τηνικαϋτα άμφότεροι γράμματα πατριαρχικά και 
συνοδικά αιγγίλλια |25 και άλλα, τά μεν τώ μοναστηρίω εκείνης τής Θεονύμ¬ 

φης, τά δέ τώ ρηθέντι Γαβριήλ έπικνρονντα τά δίκαια, περ'ι την κτήσιν τον εί- 

ρημένον μοναστηριού. 'Η μεν γάρ Θεονύμφη ένεφάνισεν Ισον το \36πικής τής 
Πάρου διαθήκης, γεγραμμένον έν έτει ,αχπηφ Ιανουάριου) ζΐΙ, έν ή περιέ- 

χεται δτι Άνδριάνα τις, μετονομασθεϊσα ύστερον Αθανασία μοναχή εις το 
ρηθέν μοναστήριον τον Ά \27πάτου ώς ίδιον έαυτής άναθεμένη όσα τε παρά τοϋ 
άνδρός αυτής παρειλήφει πράγματα καί δαα ίδια έαυτής διορίζεται και κατα¬ 

λείπει εις τήν εξουσίαν και διοίκησιν των τότε δύο έαυτής α |28 νεψιών τοϋ τε 
χωρεπισκόπον παπά >Ιωάνν(ου) Γεμελιάρη και τον ίερομονάχ(ου) Γρήγο¬ 

ρή ον) Καλοπλάστ(ον), έφ’ ω περιέρχεΰθαι τήν κτήσιν και διοίκησιν τοϋ μο- 

ναστηρί(ου) τούτ(ου) επίσης εις τούς άξιωτέρους των |29 δύο τούτων γενών 
Καλοπλάστων και Γεμελιάρηδων' ταϋτα εκ τοϋ ρηθέντος Ισου τής διαθήκης 
έγνώσΟησαν τηνικαϋτα τή εκκλησία. Προσέθηκε δέ ή ρηθεϊσα Θεονύμφη διη- 

γηθεισα δτι |30 ό ρηθεϊς χωρεπίσκοπ(ος) παπά Ιωάννης Γεμελιάρης εγέννησεν 
υιόν παπά Βασίλειον, αότος· δέ τον Πέτρον, καί ό Πέτρος τον έτερον Βασίλει¬ 

ον Γεμελιάρην, δστις κ(ατά) τό αψοε°ν σωτήριον |31 έτος, κ(ατά) μήνα Δε¬ 

κέμβριον μ( ετά) τής μητρός αυτόν Καλλίτζης έν Ούγγρο βλαχία διατριβών εν- 

λαβεία φερόμεν(ος) πρ(ός) τό ρηθέν έν Σικίνω ιερόν μοναστήριον τής Χρυσο- 

πηγής άνέθηκε τό κληρονομι |32?ίόν αντοϋ μοναστήριον τοϋ Άπάτ(ον) μετά 
πάντων των κτημάτων καί αφιερωμάτων αύιοϋ, προσδιορισάμεν(ος) δπως, 

ήν τις ποτέ έκ τοϋ γέν(ου)ς αύτοϋ ίερωθή καί αξι(ος) άναφανή, έκεϊν(ος) 

προχείριζαμεν(ος) |33 άποκαθίσταται ήγούμεν(ος) έν αύτω, ού μην δέ ώς κτή- 

τωρ, άλλά τή γνώμη των μοναζονσών, έφ’ οίς καί παρέστησεν ή ρηθεϊσα Θεο¬ 

νύμφη κ(αί) τό άφιερωτικόν περί τούτ(ου) γράμμα κατησφαλισμένον |34ταί"ς 

αφραγϊσι καί υπογραφαϊς τής τε Καλλίτζης γυναικ(ός) τοϋ Πέτρου Γεμε¬ 

λιάρη καί τον νίον αυτής Βασίλη Γεμελιάρη, καί έπιβεβαιωμένον παρά τον 
μακαρίτ(ου) Γρηγορί(ου) μητροπολίτ(ου) Ούγγροβλαχί(ας) |35 καί μαρτυ- 

ρικαΐς υπογραφαϊς πολλών αξιόπιστων έν Βονκοριστίφ άρχόντων καί πατριαρ¬ 

χικόν συνοδικόν σιγγίλλιον έκδεδομένον έπί πατριαρχεύοντ(ος) τοϋ αοιδίμου 
κυροϋ Σωφρονί(ου) έν έτει |36 ,αψοζν κ(ατά) μήνα Μαίαν έπικνροϋΐ’ τήν τον 
μοναστηρί(ου) Άπάτ(ου) άφιέρωσιν εις τον μοναστήριον τής Χρυσοπηγής, 
καί τής σταυροπηγιακής καί αυτό κατ εκείνο άξιοϋν τιμής· προσέτι καί έν 
έτε Ι^ρον γράμμα γεγραμμένον τή κηΐΙ Ίανουαρί(ου) τοϋ ,αψπ^ον ύπογεγραμ- 

μένον παρά τε τοϋ ρηθέντος Ιερομονάχ(ου) Γαβριήλ ήγουμέν(ου) Καλοπλά- 

στον καί τής ρηθείσης Θεονύμφης έκκλησιαρ \38χίσσης καί κατησφαλισμέ- 

νον μαρτνρικαϊς υπογραφαϊς των παρευρεθέντων καί τή επιβεβαιώσει τον 
ίερωτάτ (ου) μητροπολίτου) Παρόν αξίας ύπερτ ίμ(ου) καί έξάρχου παντός 
Αίγαί(ον) Πελάγ(ους) συνάδελφον |39 ημών άγαπητοϋ καί συλλειτουργού 
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κυρ Νεοφύτ(ου) καί τον τότε εκεί παρενρεθέντος ίερο)τά(τον) μητροπολί- 

τ(ον) Εύρίπ(ου), εν ω άμφότερα τά μέρη φαίνονται συντεθειμένα κ(αϊ) διαλ- 

λαγέντα ή τε ρηβεΐοα Θεο \40νύμφη και ο Γαβριήλ Καλόπλαστ(ος) έπι συμ¬ 

φωνία όπως τό μεν ρηθέν μοναστήριον τοϋ Άπάτ(ου) μένον άφιεριομένον 

εις τό τής Χρυσοπηγής άποπληροϊ κατ’ έτος εις εκείνο λόγω υποταγής άνά 

δέκα γρόσια, |41 ό δ’ έν αντίο ηγουμενείων Γαβριήλ Καλόπλαστ(ος) μένη έπι 

τής ηγουμενικής ταύτης προστασίας εφ' όρου ζωής αυτόν. Μετά θάνατον δέ 

τοοτ(ον), όταν ενρίσκεται έκτου γέν(ους) αντοϋ ή των Γεμελιάρηδων ή των 

Καλοπλάστων |42 άξι(ος), εκείνος άποδείκννται ήγούμεν(ος), ότε γε μήν έκ- 

λίπη ο άξι(ος) έκ τούτων των δύο γενών, τότε αί μονάζουσαι τοϋ μοναστηριού 

τής Χρυσοπηγής άποδεικνύωσιν ηγούμενον τον >Απάτ(ον), δν άν βονλων- 

ται. Ταντα μεν δή εμφανίζουσα και προβαλλόμενη ή ρηθεΐσα Θεονύμφη 

περιείλκε τήν εξουσίαν τον μοναστηρί(ου) τοντ(ου) ώς άφιερώματος εις τό 

ρηθέν μοναστήριον τής Χρυσοπηγής* ο <5* αύ ρηθείς Γαβριήλ Καλόπλαστ(ος) 

διηγούμεν(ος) περί τοϋ μοναστηρί(ου) τοντ(ου) τον *Απάτ(ου)\41 ελεγεν 

ότι ο ποτέ Γρηγόρι(ος) Καλόπλαστ(ος) έν έτει αψιδφ 5Ιανουάριον αΐΐ, διά δια¬ 

θήκης ενυπόγραφου και έμμαρτνρ(ον) κατέλιπε τό μοναστήριον τοϋτο εϊς 

τον αδελφόν αύτοϋ Γεώργιον Καλόπλαστον και παρ’ έκείν(ον) περιήλθεν εις 

τον υιόν αντοϋ |45 Βαρθολομαίον, άφ1 ού καί εις αυτόν τον ήγουμενεύοντα Γα¬ 

βριήλ Καλόπλαστον, έκλιπονσης έκ πρώτης αρχής τής εις τούς Γεμελιάρη- 

δες διαδοχής τοϋ μοναστηρί(ον) τοντ(ου), αμα δ" ενεφάνισε καί πατριαρχικόν 

συνοδικόν σιγγιλλιώδες γράμμα έκ 14βδεδομένον έπι τής πατριαρχείας τοϋ πα- 

ναγιωτάτ(ον) καί σεβασμιωτάτ(ον) πατριάρχ(ον) πρώην Κωνσταντινουπό- 

λ(εως) κνρί(ον) Προκοπί(ου) άκνροϋν μεν τήν τοϋ Άπάτ(ον) εις τήν Χρυσό- 

πηγήν άφιέρωύιν ώς μή παρά τελείου καί μόν(ου) κληρονόμ(ον) γεγε \47νη- 

μένην, έπικυροϋν δέ τήν διαδοχήν τούτ(ον) εις τό των Καλοπλάστων γέ- 

ν(ος), ώς απάτη χρησαμένων των Γεμελιάρηδων καί δύο έπιτοπί(ους) αναφο¬ 

ράς νπερμαρτυρούοας τοϋ ρηθέντος Καλοπλάστ(ου) Γαβριήλ καί τά δίκαια 

αντω προσνεμονσας. |48 Ταύταις ούν καί αυτός ταϊς άποδείξεσιν έπερειδόμε- 

ν(ος) έαντοϋ είναι τό μοναστήριον τοϋ 9Απάτ(ον) διετείνετο καί οϋτω δία.- 

σπαράξαι μονονουχί έπεχείρονν τό ρηθέν μοναστήριον τά μέρη άμφότερα. 9 Επί 

πολύ γε μήν καί |49 ακριβώς τής δίκης ταύτης βασανιοθείσης έκκλησιαστι- 

κ(ώς) άπεδείχθη κεφάλαιον τοϋτο έξ απάντων νπολειπόμενον, ότι τό ρηθέν 

μοναστήριον τοϋ Άπάτ(ου) όλον μ(ετά) πάντων τών κτημάτων καί πραγμά¬ 

των καί άφιερθ)μάτων (50 αντοϋ νομίμως άνατεθειμένον έστίν εις τό είρημέ- 

νον τής Χρυσοπηγής μοναστήριον. Πρώτον μέν γάρ άφιέρωτ(αι) παρά τών 

Γεμελιάρηδων εν Ονγγροβλαχία, είτα δέ καί παρά τών Καλοπ/Ιάστ(ων) κατά 
τόπον έγγράφως τε καί έμμαρτύρ(ως) |51 τά τής άφιερώσ(εως) έπικεκύρίο- 

τ(αι) κατά τά είρημένα γράμματα, ώστε ή παρ9 άμφοτέρων τών κληυονό- 

μ(ων) άφιέρωσις παρά πάαιν άν όμολογηθείη δίκαια τε καί νόμιμ(οζ) καί ό 
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έν αντίο ηγούμενεύ((ον) Καλόπλαστ(ος) Γαβριήλ, εί μέν ένέ |έμεινε τοϊς ύπε- 

οχημένοις διά γραμμάτων, διέμενεν αν και ήγονμενενων. Επειδή δέ έφάνη 
δίκας κινών καί παραβαίνιον τάς υποσχέσεις αύτοϋ, άπεφάν(θη) σννοδικώς 
άπελαθήναι αυτόν τής ήγουμενείας έκ του παραυτίκα και |53 άκυρωθήναι 
λόγιο δικαίω το επί τής πατριαρχείας τον κνρί(ου) Προκοπί(ου) έκδοθέν σιγ- 

γίλλιον, ώς κατά άπάτην ληφθέν, καί έπικνρωθήναι το επί του άοΐδίμ(ου) κν- 

ροϋ Σωφρονίου. Ταυ τα περιέχει το ρηθέν έκκλησιαστι |54κόν αιγγίλλιον τον 
άοιδίμ(ου) πατριάρχον πρώην Κωνστανινονπόλ(εως) κνροϋ Γερασίμου, τό 
έπικνρωθέν ύστερον, ώς διείληπται, καί παρά τον κυρίου Γρηγορί(ου). Εις 
έμπέδωαιν γοϋν τοντ(ον) καί των λοιπών πρεσβυγενέον έκ \&&κλησιαστικών 
γραμμάτων των άποδεικνυόντων τά δίκαια τοϋ ιερόν τοντ(ον) γυναικεί(ον) 

μοναστηρί(ου) τής Χρυσοπηγής, καί τάς γενομένας κατά καιρούς εις αυτό αφιε¬ 

ρώσεις, έδεήΟησαν κοινώς τε καί ένθέρμως αι έν αντω μονάζονσαι έκ |δ6 δο- 

θήναι καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγγιλλιώδες έν 

μεμβράναις γράμμα εις εναργή άπόδειξιν των μοναστηριακών κτημάτων καί 
ασφάλειαν καί αιωνί(αρ), ώς ειπεϊν, διαμονήν. Καί δή |57 εύμενώς προσηκά- 

μενοι τάς θερμάς αυτών αιτήσεις, ώς ενλόγ(ους) καί τον δικαί(ου) έχομέν(ας) 

γράφοντες άποφαινόμεΟα σννοδικώς μ(ετά) των περί ήμ(άς) ίεριοτάτων άρ- 

χιερ(έων) καί ύπερτίμων των έν άγια) πνεύματι αγαπητών |58 ημών άδελφοη' 

καί συλλειτουργών, ϊνα τό είρημένον άνδρώον ιερόν ήμέτερον πατριαρχικόν 
καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τό έν τή νήσφ Πάρω κ(ατά) τό χωρών 
Λεϋκαι, το τιμώμενον μέν έπ δνόματι |59 τον άγί(ον)>Ιωάνν(ου) τον Θεολό- 

γ(ον), έπιλεγόμενον δέ τοϋ Άπάτ(ου), μετά πάντων τών κτημάτων καί πρα¬ 

γμάτων καί αφιερωμάτων αυτόν, καί ή έν αυτή τή νήσω Σικίνω εκκλησία τής 
νπεραγίας Δεσποίνης ημών Θε(οτόκ)ον |60 τής λεγομένης Θεοσκεπάστ(ον) 

μεθ' όλων τών υποστατικών αυτής καί πραγμάτων, ώς άνωτέρω διείληπται, 

καί τών λοιπών τών τε ήδη οντων καί τών είσέπείτα προσγενομένων άν κινη¬ 

τών τε καί ακινήτων, ϋπάρχωσι καί |61 λέγωνται καί παρά πάντων γινώσκων- 

(ται) ανατεθειμένα καί αφιερωμένα εις τό έν Σικίνω ιερόν καί σεβάσμιον ή¬ 

μέτερον πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν γυναικεϊον μοναστήριον τό κλεϊ- 

ζόμενον καί τιμώμενον έπ’ δνόματι τής |62 νπεραγίας Δεσποίνης ημών Θε- 

(οτόκ)ου καί έπιλεγόμενον τής Χρυσοπηγής άναφαιρέτως καί άναποσπάστοις 
εις άπαντα τον αιώνα. Τοϋ δέ σιγγιλλίου τοϋ επί τής πατριαρχεί(ας) τοϋ 
κ(υροϋ) Προκοπί(ου) έκδοθεντός άκνρ(ου) μένοντος καί ανίσχυρου, |63 τούν- 

τεϋθεν μηδείς μήτε τών Καλοπλάστ(ων), μήτε τώ Γεμελιάρηδων, μηδέ άλ- 

λ(ος) τις έχη έξονσί(αν) έν αντω τώ μοναστηρίω τοϋ ’Λπάτον, μήτε έν τή 
Εκκλησία τής έν τή Σικίνω τής Θεοσκεπάστ(ου), μήτε έν τοις κτήμασιν αυ¬ 

τών καί |β4 πράγμασιν κινητοΐς τε καί άκινήτοις, αλλά πάντων διαμενόντων 
μεμακρνσμένων, μένωσι τό τε μοναστήριον τοϋ >Λπάτ(ον) καί ή ΈκκΑ,ησία 
τής Θεοσκεπόστου πάντη ελεύθερα καί προσηλωμένα τώ ρηθέντι γνναικείω 
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μονά Ι^στηρίω τής Χρυσοπηγής καί παρά τά>ν εν αντφ μοναζουσών διαιρού¬ 

μενα και δεσποζόμενα παρ’ αυτών, έξαποστελλομένου καί τοϋ κατά καιρούς 

έν αύτώ ηγουμένου και διοριζόμενου ίερέως ετ αυτή τή εκκλησία τής Θεο¬ 

ί 66 σκεπαστόν, μηδενός άλλου τολμώντος ένοχλήσαι αύταϊς ή έπηρεάσαι ή δλως 

έπιμίγνυσθαι τή εξουσία και διοικήσει αυτών περί τά κτήματα και αφιερώ¬ 

ματα τον γυναικεί(ον) αυτών μοναστηρί(ον). 'Όστις δε μικρ(ός) |67 ή μέγας, 

ίερωμέν(ος) ή λαΐκ(ός) τολμήση κακοβούλως άνατρέψαι όπωσονν τά έν τω 

παρόντι σννοδικώς άποφανθέντα και ένοχλήσαι κατά τι καί έπηρεάσαι τάς έν 

αντώ μοναζούσας ή βλάβην και ζημίαν μέχρι |68 κεραίας έπενεγκεϊν ή έπι- 

χειρήση άσυνεώήτ(ως) άποσπάσαί τι των άφιερωθέντων εις αυτό το γνναι- 

κεϊον μοναστήριον, οι τοιοϋτοι όποιοι άν ώσιν, ώς φιλόδικοι καί ιερόσυλοι, 

άφωρισμένοι νπάρχωσι |6® παρά τής άγιας καί όμοονσί(ου) καί ζωοποιού καί 

άδιαΐρέτ(ου) μακαρίας Τριάδος τοϋ ενός τή φύσει μόνον Θεοϋ καί κατηρα- 

μένοί καί ασυγχώρητοι καί μετά θάνατον άλυτοι καί τυμπανιαΐοι καί πάσαις 

ταΐς πατρικαϊς |70 καί συνοδικαϊς άραϊς υπεύθυνοι καί ένοχοι τοϋ πυρός τής 

γεένης καί τω αιωνίω άναθέμστι υπόδικοι. Ταϋτα άπεφάνθη καί κεκύρωται 

σννοδικώς. Διό εις ένδειξιν καί διηνεκή την άσφά \^^-λειαν έγένετο καί το παρόν 

ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν αιγγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα κα- 

ταστρωθέν καν τω ίερώ κώδικι τής καθ' ημάς τοϋ Χ(ριστο)ϋ Μεγάλης Εκ¬ 

κλησίας) καί έδόθη εις το |72 ρηθέν Ιερόν γνναικεΐον μοννδριον τής Χρνσοπη¬ 

γής. Έν έτει σωτηοί(φ) ,αωεφ κ(ατά) μήνα Νοέμβριον, έπινεμήσεως θης. 

|73 Ϋ Καλλίνικ(ος) έλέω Θ(εο)ϋ άρχιεπίσκοπ(ος) Κωνστ(αντινον)τιό- 

λε(ως), Νέ(ας) Ρώμ(ης) κ(αί) οίκονμενΐκ(ός) π(ατ)ριάρχ(ης). 

|74 Ϋ Καισαρείας Φιλόθεος Ϋ 'Ηράκλειας Μελέτιος Ϋ Κυζίκου Ιωακείμ 

I Νικομήδειας Αθανάσιος ή Χαλκηδόνος ' Ιερεμίας Ϋ Δέρκων Γρηγόριος |75 

/· Θεσσαλονίκης Γεράσιμος Ϋ Προύσσης ”Ανθιμος ί Βερροίας Χρύσανθος 

Τ Παλαιών Πατρών Μακάριος -/- Μυτιλήνης Ιερεμίας ΐ Άγκύρας Ίωαννίκιος 

Ϋ Ποοϊλάβου Παρθένιος |76 τ Ξάνθης Ναθαναήλ ΐ Δημητριάδος Αθανάσιος. 
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VI 

(Ιανουάριος 1812) 

Σιγίλλιον του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίου Δ' (1812), 

δι’ οΰ άφ’ ένώς άκυροΰνται τά επί Σωφρονίου Β' καί Γερασίμου Γ' έκδοθέντα 

σιγίλλια περί προσηλώσεως τοί> έν Πάρω μονυδρίου Αγίου Ίωάννου του Θεο¬ 

λόγου εις τό έν Σικίνω μοναστήριον της ύπεραγίας Θεοτόκου τής Χρυσοπηγής 

καί έπικυροΰται τό έπι Προκοπίου ακυρωτικόν τής έν λόγω προσηλώσεως έκδο- 

θέν σΐγίλλιον, άφ’ ετέρου δέ έπικυραΰνταί τά έπι Νεοφύτου Ζ' καί Καλλινίκου 

Δ' έκδοθέντα σιγίλλια, δι’ ών τό μονύδριον 'Αγίου Ίωάννου του Θεολόγου καθί¬ 

σταται άνεξάρτητον τής έν Σικίνω μονής, καί άποφασίζεται οριστική άπαγό- 

ρευσις πάσης εις τό μέλλον άναψηλαφήσεως τής ύποθέσεως. Έν πρωτοτύπω 

έπι περγαμηνής διαστάσεων 45 χ 58 έκ. μ. Διαστάσεις γεγραμμένου μέρους: 

40 X 51 έκ. μ. ΓΗ περγαμηνή όξυνομένη σχηματίζει γλώσσαν μετά οκτώ οπών, 

δι’ ών διήρχετο τό νήμα τής μή σιρζομένης πατριαρχικής βούλλας. (Άρχεΐον 

Φ. Κ. Μπουμπουλίδου, έκ δωρεάς Μ. Ρούσσου, έκ Πάρου). 

τ Ιερεμίας ελεώ Θε(ον) άρχι(ε)π(ίσκοπος) Κ(ων)σταντιν(ονπόλεως) 

Ν(έας) Ρώμ(ης) κ(αί) Οικουμενικός) πατριάρχ(ης). 

|2 "Οσα των εν τωδε τώ βίω κτήματά τε καί χρήματα, τούτοις άπασι 
μετάβάλλειν συμβέβηκε, τήν τε κτήσιν καί την χρήσιν αυτών άλλοτε άλλοις 

μεταπίπτειν, κάντενθεν ώς είκός πολ |3λαί αϊ περί τούτων συμβαίνσυσαι δια- 

ψοραί, πολλών τον αυτού μετοποίον μέν( ων ) πράγματος} δθεν προς διασά- 

φησιν των τοιοντων έπινενόηται τοΐς άνθρώποις τά γράμματα. ΕΙ γάρ καίπερ 
υπό ψωτϊ αν \Ατών άναφαινομένης της αλήθειας, καθ’ έκάστην όμως έτάζονται 
άί διαψοραϊ των διαδικαζομένων καί άμφιοβητονντων, πόσην είκός γενέσθαι 
τήν ταραχήν και ώς ειπείν τύρβην εκ τής άσαφείας, |Β ήν καί τά γράμματα επι- 

λίπωσι; Προς ταύτην οΰν τήν ανάγκην άφορώσα και ή καθ’ ημάς τον Χριστού 
μεγάλη εκκλησία έπικυρωτικά τε καί ανανεωτικά ειωθεν έκόιδόναι γράμματα, 

έπικνροΰντα ]6 τήν δικαίαν κτήσιν ή χρήσιν έκάστ(ον), καθά καί έπι τον παρόν¬ 

τος έγνω ποιήσασθαι. Γαβριήλ γάρ τις ' Ιερομόναχ(ος) άπό τής νήσ(ον) 77α- 

ρ(ον), τώ γένει Καλόπλαστος, καί χωρεπίσκοπ(ος) Λευκών παραστάς επί 
συνόδου \η περί τά τέλη τής δευτέρας πατριαρχείας τού άοιδήμ(ου) πατριάρ- 

χ( ου) κυρ ου Νεοφύτου ένεφάνισεν Ισον εκκλησιαστικού σιγγιλλιώδονς γράμ¬ 

ματος έκδεδομέν(ον) επί τής πατριαρχείας τον έν μακαρία τή λήξει [8 κνροϋ 
Προκοπί(ου)} δι ού αναιρείται καί άνατρέπεται έτερον πατριαρχικόν καί σννο- 
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δικόν σιγγίλλιον τον εν πατριάρχαις άειμνήστ(ου) κνρον Σωφηονί(ον) δι3 αι¬ 

τίας τάς εφεξής: Καλλίτζα γάρ τις γυνή τον ποτέ Πέτρον |9 Γεμελιόρη Χαϊ 

ό υιός αυτής Βασίλειος Γεμελιάρης, Πάριοι, έχοντες κ(αί) έξονσιάζοντες, ώς 

ένοριακόν, εν μοννδριον κτητορικόν εκ προπατορικής κληρονομί(ας), τιμώ¬ 

μενον επ’ όνόματι τον άγί(ον) 3Ιωάνν(ον) τον Θεολόγ(ον) |10 και επιλεγό- 

μενον τοϋ Άπατου, κατά τό χωρίον Λεύκας τής νήσ(ον) Πάρ(ον) κείμενον, 

ζήλ(ω) ενθέω έφθασαν άφιερώσαι εις τό εν τή νήσ(ω) Σικίνω ήμέτερον πα¬ 

τριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τής ύπε \1λραγίας δεσποίνης η¬ 

μών Θεοτόκου τής Χρυσοπηγής, και κατ’ αιτησιν αυτών επεκνρώθη ή άφιέ- 

ρωσις εκείνη διά τοϋ επί τής πατριαρχείας του άειμνήστ(ον) κυρον Σωφρο¬ 

νίσου) εκδοθέντος σιγγιλλιώδους γράμματος* επί δε |12 τον παναγιωτάτου 

κυοον Προκοπί(ον) ένεφανίσθη σννοδικώς παρά τον είρημέν(ον) εν Πάρω 

μοναστηρί(ον) τέσσαρα έγγραφα δηλωτικά, Ισον δηλονότι διαθήκης κατά 

τό αψπηον σωτήριον έτος τή ζΐ! 3Ιανοναρί(ου) |13 γεγραμμένης καί πε- 

ριεχούσης δτι ή ποτέ 3Αδριάνη γυνή τοϋ ποτέ Μιχάλη Ραβαλά, έξουσιά- 

ζονσα κτητορικω λόγω τοϋ διαληφθέντος μοναστηρί(ου) τοϋ 3Απατου, εν φ 

πολλά καί διάφορα πράγματά τε καί κτήματα |14 άνέθετο οίκειοθελώς, έμφε- 

ρόμενα ρητώς εν τή διαθήκη, καταλείπει αυτό προς τον άνεψιόν αυτής καί χω- 

ρεπίσκοπον πα(πά) 3Ιωάννην Γεμελιάρην κ(αί) τον έτερον αυτής άνεψιόν Ιε¬ 

ρομόναχον Γρηγόριον Καλό \15πλαστον, έπισκήψασα κ(αί) δίαταξαμένη όπως 

περιέρχεται τό ρηθέν μοναστήριον κατά κληρονομιάν εις την γενεάν αυτών4 

τοιαντη μέν ή διαθήκη. 3Ενεφανίσθη δε συγχρόνως καί άλλη διαθήκη, γε- 

[1β γραμμένη τή λαΐΐ 3 Ιανουαρί(ου) τοϋ αψιδον έτους, έν ή ' Ιερομόναχος τις 

Καλόπλαστος Γρηγόρι(ος) διαδεξάμενος παρ3 αυτής τής 3 Αδριάνης τής ύστερον 

3Αθανασί(ας) μοναχής μετονομασθείαης κατέλιπεν εις την |17 εξουσίαν τοϋ 

Γεώργη αδελφόν αυτόν Καλοπλάστ(ου), ένεφανίσθη όμοϋ καί άναφορά ένυ- 

πόγραφ(ος) καί ένσφράγιστ(ος) των Παρί(ων) χριστιανών, διαλαμβάνουσα 

περί τοϋ ειρημέν(ον) μοναστηρί(ον) τοϋ ’Απάτου, ότι |18 εκ παλαιοϋ υπήρχε 

σταυροπήγιον καί δτι ό ρηθείς Βασίλειος Γεμελιάρης μετά τής μητρ(ός) αυ¬ 

τόν διά ψενδεπιπλάστ(ων) γραμμάτων καί κατά απάτην έποιήσαντο την α- 

φιέρυισιν τοϋ μοναστηριού) τούτου εις )19 τό ρηθέν έν Σικίνω γυναικεϊον μο- 

νύδρίον καί δτι ονκ ανεκτή αντοϊς άρεσκομένοις τή επιστασία καί διοικήσει τοϋ 

έν αντίο ήγουμενεύοντος Γαβριήλ Καλοπλάστ(ου), ατε δή τής βελτιώσεως αυ¬ 

τόν καί }20 αύξήσεως έπιμελουμέν(ου). Τέταρτον προς επί τουτοις ένεφανί¬ 

σθη τότε περί αυτής τής ύποθέσεξως) καί επιστολή τον κατά τόπον άρχιερέ- 

ως μητροπολίτου ΙΙαροναξίας κυρ Νεοφύτου, γεγραμμένη μέν τή κθΐί Μάρτι¬ 

έ ου) τοϋ ,αψπζον |21 σωτηρί(ου) έτους, προσμαρτυρούσα δέ καί έπιβεβαιοϋσα 

δτι ό Βασίλειος εκείνος Γεμελιάρης εις ήν των συγγενών καί απογόνων τής 
κτητορίσαης τον μοναστηρί(ου), ου μην δέ καί τέλειος καί μόνος έξουαιαστής, 

κληοονό |22μος γάρ ήν καί ό έν αντώ ήγονμενεύωι Γαβριήλ. 3Επί τουτοις γοϋν 
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τοϊς έμφιινισΟεϊσι τέσσαρσιν άξιοπίστοις γράμμασι καί ταΐς ένσεσημασμέναις 
ιιπαρακρουστοις μαρτυρία/ς έξεδόθη έπι του άοιδίμ(ον) Προκοπί(ου) |23 σιγ- 

γίλλιον, άκνοονν μεν και άνατρέπον τό επί τοΰ άοιδίμ(ου) κνροϋ Σωφρό¬ 

νιέ ον) και τήν κατά απάτην άφιέρωσιν τον ρηθέντος μοναστηρί(ον), άποκλεΐον 
δέ τΓ/ς έξονσί(ας) αντοϋ την γενεάν των Γεμελιάρηδων, ώς πα |24ρα/ϊατά>τ και 
άνατροπέ'.(ων) της διαθήκης τής κτητορίασης έπισκηπτονσης περιέρχεσθαι την 
εξουσίαν εις την γενεάν αυτών και άπατηλώς και παρανόμως αφιέρωσαντων 
το μοναστήριον εις τό έν Σικίνω γυναικεϊον μονύ \25δριον και έπι πάσιν έπι- 

κυρονν και κατασφαλίζον την εξουσίαν τοϋ έν αυτώ ήγονμενενοντος Γαβριήλ 
Καλοπλάστ(ου) καί των διαδόχων καί κληρονόμοι αυτόν. Τοιοντον ονν σιγ- 

γιλλιώδες εκκλησιαστικόν γράμμα διεν \26κρινητικόν καί επεξεργαστικόν περί 
την νπόθεσιν ταντην έμφανίσας 6 Καλόπλαστος αυτός Γαβριήλ προσενεφάνισε 
καί δύο ίσα των έμπεριεχο μένουν διαθηκών έννπογράφ(ων) καί έμμαρτνρων 

τής τε Ά όριά \21νης καί τοϋ 'Ιερομονάχ(ον) Γρηγορί(ου) Καλοπλάστ(ον) καί 
έν κατάστιχον έτι ένυπόγραφον καί έμμάρτνρον περί τών εξόδοη' καί αφιερω¬ 

μάτων των γενομέν(ων) επί τό ρηθέν μοναστήριον επί τής ήγονμενεί(ας) 

αυτόν, συμποσονμέν(ων) |28 εις γρόσ(ία) δυο χιλιάδας καί τριακόσια οκτώ καί 
έτι ένυπόγραφον καί ενσφράγιστον αναφοράν κατά τό ^αψ^δ0* σωτήριον έτος 

συντελεσθεΐσαν καί πλήθει υπογραφών τών έκεϊ 'Ιερωμέν(ων) καί λαϊκών 
κα \2ς>τεσφαλισμένην καί άποδεικνύουσαν οτι ό Βασίλει(ος) Γεμελιάρης παρα¬ 

λογή ως) έποιήσατο τήν τοϋ δλον μοναστηρί(ου) άφιέρωσίν, ώς μή μόν(ος) αυτός 
συγγενής καί κληρονόμος, άλλα καί τή διαταγή τής κτητορίσσ(ης) |30 έναν- 

τιώτατα προσηνέχθη, κοινήν οριζόμενης τήν διαδοχήν εις τήν γενεάν ταν¬ 

την καί προσδιοριζόμενης έπιμελεϊσθαι περί τής επί τα πρόσω ανξήσεως τοϋ 
'Ιεροϋ μοναστηρί(ου). Γ0 δε Γαβριήλ Καλόπλαστος έρημόν |31 τε παραλαβών 
τό μοναστήριον κ(αί) πολλά περί αντοϋ καμίαν καί παθών καί καταναλώσας, 
μοναστήριον τώ οντι απέδειξε· τούτον δέ άποβληθεντός άπερισκέπτως τότε καί 
ώς έτυχεν αι εν Σικίν(ω) καλογραϊαι |32 γνμνώσασαι τό 'Ιερόν μοναστήριον 
καί πάντα τά πράγματα αντοϋ μετακομίσασαι καί πακτώσεις έπιζημιωτάτας 
ποιησάμεναι έρημον κατέλιπον αυτό καί κατηφανισμένον. Ταϋτα έμφανίσας 
καί άποδεί |38£ας ό Καλόπλαστος Γαβριήλ προς τήν εκκλησίαν, παρενρεθέντος 

καί σννεδριάζοντος καί τοϋ κατά τόπον άρχιερέως μακαρίτου κυρ Νεοφύτου 
καί από ζώσης φωνής τα αυτά μαρτυροϋντος, έξεδόθη τό επί τής δεύτε |34ρας 

πατριαρχείας τοϋ άοιδίμ(ου) κνροϋ Νεοφύτου οιγγιλλιώδες γράμμα, άκυρα»- 

τικόν τον έπι τής πατριαρχεί(ας) τοϋ άοιδίμ(ου) κνροϋ Γερασίμ(ου) εκδοθέν- 

τος κατά συμπεπλασμένην αγωγήν, δόλιότητα καί άπά \Ά!*την τών μοναζον- 

σών, έπικνρωτικόν δέ τοϋ έπι τοϋ κνροϋ Ιϊροκοπί(ου), ώς έν τοσαύταις άπο- 

δείξεσι καί άληθείαις κ(αί) λόγοις δικαίοις έκδεδομένον. Ον μην δέ άλλά κ(αί) 

δεύτερον, έκείν(ου) μεν τοϋ κατά απάτην ά \3βκυρωτικόν, τούτον δέ τον νο- 

μίμ(ον) έπικνρωτικόν, οιγγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα έξεδόθη εσχάτους 
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καί επί τής πατριαρχείας τοϋ προκατόχ(ου) ημών μακαρίτου κυρον Καλλίνί- 

χ(ου) ταϋτα πάντα πε \^ριστατικώς διαλαμβάνον και την επί τούτοις γεγενη- 

μένην έκκλησιαστικώς έπιστατικήν επεξεργασίαν καί προσέτι δτι αϊ καλογραϊαι 

τον εν Σικίν(ω) Περού μοναστήρι/ον) τής Χρνσοπηγής μετά των 'Ιερέων 

καί |38 προεστώτων τής νΐ]σ(ον) ταύτης έπώλησαν κατά πράσιν τελείαν τό 

ρηθέν μοναστήριον τον άγί(ον) *Ιωάνν(ου) τον Θεολόγον τό έν νήσω Πάρω, έν 

τοποθεσία ’Απάτον κείμενον, προς τον όσιώτατον χωρεπίσκοπον Λεν Ι'19 κών 

Γαβριήλ Καλόπλαστον, όμοϋ καί πάντα τά δίκαιό)ματα αντοϋ κινητά καί ακί¬ 

νητα καί αφιερώματα επί γροσίοις ένεακοσίοις καί τον λοιπού παρητήσαντο 

ταϋτα υπό την τελείαν έξον \4ϋσίαν τής εκείνον οσιότητ(ος), καθάπερ έδηλο- 

ποιήθη παρά τον έμφανισθέντος άπαραλλάκτον ίσον τον πωλητηρίον γράμ¬ 

ματος έπιβεβακομέν(ου) παρά τοϋ κατά τόπον άρχιερέως Παροναξί(ας) κυρ 

Νεοφύτου καί με\41μαρτνρημένον άξιοπίστοις ύπογραφαϊς ΐΙερωμέν(ων) 

κ(αί) λαϊκών' καί ταύτην γοϋν προς τοϊς λοιποϊς την γεγενημένην εντελή πώ- 

λησιν μετά προστίμου ώρισμέν(ον) ζημί(ας) δηλονότι γροσί(ων) πεντακοοί- 

(ων), όπότερον αυτών των όνο με \42ρών παραβή διαλαμβάνον κ(αϊ) άριδή- 

λως έμφαίνον, άνατρέπει μέν άρδην καί άκυροι ώς διείληπται τό όπώσποτε 

έκδεδομένον επί τής πατρΐαρχεί(ας) τον κυρον Γερασίμ(ου) τώ προανείρη- 

μέν(ω) τοϋ άοιδίμ(ον) έν πατριόίρ \4Ζχαις κυρ Σωφρονί(ου), έπικυροϊ δέ τό 

επί τής πατριαρχείας τοϋ κυρον Προκοπί(ον) καί τό επί τής πατριαρχεί(ας) 

τον κνροΰ Νεοφύτου, κ(αί) προσέτι έπικυροϊ την γεγενημένην πώλησιν κ(αί) 

αγοράν τον εΐρημέν(ον) μοναστηρί(ον) κ(αί) κατοχυροϊ φρι \44κωδεστάταις 

άραις, ώστε μένειν άπαράτρεπτον καί άπαρασ άλευτον, όριζόμενον έλενθέραν 

είναι την διοίκησιν τον ειρημέν(ον) Περού μοναστηρί(ον) υπό την προστασίαν 

των κατά καιρούς ήγουμέν(ων) άπογόν(ων) κ(αί) γνησίων κλήρο \45νόμων τής 

μακαρίτιδος κτητορίσσης κ(αϊ) υπό την ήγουμενεί(αν) τοϋ διαδόχ(ου) Γα~ 

βριήλ Καλοπλάστ(ου), ώς επιμελούμενου των προς ανξησιν αντοϋ και βελτί- 

ωσιν κατά την των κτητορικών διαταγών έννοιαν κ(αί) τάς τοσαύτας καί τη- 

λικαντας μαρ \46τνρί(ας) κ(αί) δεήσεις τών κατά τόπον χριστιανών ΤΙερωμέ¬ 

νων κ(αϊ) λαϊκϋιν, την δέ γενεάν τών Γεμελιάρηδων άποκλεϊον διόλου καί άπο- 

μακρϋνον τής μετοχής κ(αί) κυριότητας αντοϋ, ώς άνατροπέων τής διαθήκης, 

αλλ’ επειδή προ |47 όλίγ(ον) ήδη καιρόν δ εϊρημένος ήγούμεν(ος) Γαβριήλ Κα- 

λόπλαστος καλώς τά τοϋ μοναστηρί(ον) οϊκονομήσας καί επωφελώς τον βίον 

κατέλιπε κ(αί) διάδοχος τής ήγονμενεί(ας) αντοϋ έγένετο ό άνεψι(ός) αντοϋ 

κυρ Γεό)ργι(ος) έκ τής αυτής καί αυτός γενεάς |48 τών Καλοπλάστων κ(αί) 

παίδευμα τοϋ Οεί(ον) αντοϋ έκ νεαράς ήλικί(ας) περί τε τήν άρίστην τοϋ Πε¬ 

ρού μοναατηρί(ου) διοίκησιν έξησκημένος κ(αί) ζήλον έχων διάπνρον περί τής 

ώφελείας αύτον μετά τήν διαδοχήν τής ήγονμενεί(ας) κ(αί) ήγονμενι \49κής 

διοικήσ(εως), παοαγενόμενος ενταύθα εις Βασιλεύουσαν παρέστη προ όλί- 
γ(ον) ενώπιον τής ημών μετριότητος συνοδικώς κ(αί) έμφανίαας τό άπα~ 

2 - 5 - 1983 
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ράλλακτον ίσον τον έπιδεδομέν(ον) προς τον μακαρίτην θειον αυτού υστερο¬ 

γενούς |50 είρημέν(ον) έκκλησιαστικον σιγγιλλιώδονς γράμματος, ετιτε κ(αί) 

τό άπαρά?\.λακτον τής πωλήσ(εως) κ(αί) αγοράς Ισον έξητήσατο ένθέρμως 
έπικυρωθήναι και δι ήμετέρ(ου) πατριαρχικού κ(αί) συνοδικού γράμματος 
Ίνα έτι μάλλον το |51 μόνιμον κ(αί) ασφαλές κ(αϊ) απαρέμπτωτον περίποιηθή 
τω 'Ιερώ τούτω μοναστήρι'/ω) τω περιελθόντι υπό την ήγονμενείαν αυτού, κατά 
την των κτητορικών διαταγών έννοιαν κ(αί) την των εκκλησιαστικών γραμμά¬ 

των περίληψιν, τούτου 152χάριν εύλογον την αϊτησιν αυτού κατιδόντες κ(αι)τά τε 
προγενέστερα εκκλησιαστικά γράμματα έπεξελθόντες και τό επί τέλ(ονς) τον 
μακαρίτου προκατόχ(ου) ημών κνροϋ Καλλινίκ(ον) έπεξεργασάμενοι κ(αι) τάς 
εκτεθειμέν( ας) έκκλησιαστι |53»άς συν λόγφ νομίμφ κ(αί) δίκαιος διαιτήσεις 
ούτως άπαραλλάκτως έχούσας πληροφορηθέντες έξ αυτού τούτον τού γράμ¬ 

ματος, εγνωμεν έπινεύΰαι προς την θερμήν αϊτησιν αυτού. Και δή γράφοντες 
αυνοδικώς μετά τών περί |δ4 ημάς ίερωτάτων άρχιερέ(ων) και ύπερτίμων τών 
έν άγί(ω) πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών άποφαίνό- 

μεθα Ίνα τό μέν επί τής πατριαρχείας τού κνροϋ Γερασίμου εκδοθέν σίγγιλι- 

ώδες γράμμα |55 κ(αί) συν αντώ τό προανειρημένον σιγγίλλιώδες τό επί τού 

άοώίμ(ου) κνροϋ Σωφρονί(ου), άμφότερα ως παραλόγως γεγενημένα κ(αϊ) 

ταϊς άληθείαις άσύμφωνα κ(αι) έτι παραλογώτερον νποτάσσοντα τό άνδρώον 

τούτο μοναστήριον τω γνναικεί(φ) έ \5%κείνω άπ εναντίας τοϊς τής φύσ(εως) 

νόμοις, ύπάρχωσιν άκυρα κ(αΐ) ανίσχυρα κ(αϊ) κατηργημένα κ(αι) ώς χάρ- 

ται άγραφοι λογιζόμενα, τό δέ επί τού κνροϋ Προκοπί(ον) ώς νομιμώτατον 
κ(αί) πολλαϊς κ(άί) άξιοπίστοις μαρτνρίαις σνγκεκροτημένον, έτι δέ |57 κ(αί) 

τό επί τού κνροϋ Νεοφύτου κ(αι) τού προκατόχ(ου) ημών κνροϋ Καλλι- 

νίκ(ον) έπιγεγενημένον κ(αι) τής πωλήσ(εως) περιληπτικόν σιγγίλλιώδες 
γράμμα έχη τό κύρος κ(αι) την ίσχύν άπαράτρεπτον, ώς σννφδά ταϊς άληθεί¬ 

αις κ(αϊ) λόγοις νομίμοις έξυφα \**σμένα κ(αί) κατά την περίληψιν αυτών σύμ¬ 

φωνα, άποφαινόμεθα ίνα τό ρηθέν εν τή νήσω Πάρ(ω) Ιερόν κ(αί) σεβάσμιον 
ήμέτερον Πατριαρχικόν σταυροπηγιακόν μοναστήριον κατά τό χωρίον Λεύ¬ 

κες, τό σεμνυνόμενον μέν έπ όνόματι τον |5Θ άγί(ου) 3Ιωάννου τού Θεολό- 

γ(ον) έπιλεγόμενον δέ τού Άπάτον, μετά πάντων τών κτημάτων καί αφιερω¬ 

μάτων αυτού κινητών τε κ(αί) ακινήτων, τών τε ήδη οντων κ(αί) τών είσέ- 

πειτα προσγενησομένων άν, ύπάρχη πάντη πάντως άπηλλαγμένον τον έν τή 
νήσ(ω)\β0 Σικίν(φ) ιερού σταυροπηγιακού γυναικεί(ον) μοννδρί(ον) τής 
νπεραγί(ας) (Θεο)τόκ(ον) τής Χρυσοπηγής, μηδεμί(αν) σχέσιν ή υποταγήν 
ή αναφοράν κ(αι) οικειότητα έχον προς εκείνο, άλλ’ αυτό καθ’ εαυτό διοικον- 

μενον ύπό τήν διοίκησιν τών κατά | Βίκαιρονς ήγουμένων καί απογόνων τής μα- 

καρίτιδος κτητορίασ(ης) έκείνου, τανΰν δέ ύπό τήν άδιάσειστον ήγουμενείαν 
τού γνησί(ου) κληρονόμ(ου) τε κ(αί) διαδόχου όσιωτάτου έν ίερεϋσι κυρ Γε¬ 

ωργίου Καλοπλάστ(ου), έπι μελού μέν (ου) τών προς αϋξησιν αυτού συντεινόν- 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 13 
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των, κατά τάς |62 κτητορικάς διαταγάς, μηδεμί(αν) σχέσιν ή μετοχήν έχού- 

σης τής γενεάς των Γεμελιάρηδων λόγω δήθεν κληρονομί(ας) κ(αϊ) κνριό- 

τητος, ώς άνατροπέων τής διαθήκης τής κτητορίσσ(ης) εκείνης, και άποδιδφ 

κατ3 έτος λόγ(ω) υποταγής μί(αν) όκάν κηρί(ον) καθαρού εις το κοινόν |63 τής 

καθ' ημάς τον Χ(ριστο)ύ Μεγάλης Έκκλησί(ας), το δε γεγενημένον πω- 

λητικόν εκείνο γράμμα εκ μέρ(ονς) των μοναζονσών ώς γνήσιον κ(αϊ) κατά 

τελεί(αν) αυτών άρέσκειαν χ(αϊ) εύχάριστον γνώμην τελεσθέν κ(αϊ) παρά 

τον κατά τόπον τηνικαύτα άρχιερατευοντος Παροναζί(ας) |64 κυρ Νεοφύτου 

έπιβεβαιωμένον έχη το κύρος κ(αι) την ίσχύν άπαράτρεπτον, μήτε τής ηγου¬ 

μενία σ( ης), μήτε των λοιπών καλογραί(ων) δνναμέν(ων) αγωγήν κινήΰαι 

ποτέ εν ούδενι καιρώ κ(αί) κριτηρί(ω) δικαιοσύνης ή λόγον οίκειότητος προς 

εκείνο τό 'Ιερόν μοναστή |65ρίον προβαλεϊν ή τώ εν τώ είρημένω ήγουμέν(φ) 

ενόχλησίν τινα προξενήσαι, άτε δή τελεί(ας) τής πράσ(εως) γενομένης τιρός 

τον Καλόπλαστον έκεϊνον Γαβριήλ κ(αί) τα συμπεφωνημένα εννεακόσια γρό- 

σ(ια) άπολαβονσών των μοναζουσών τούτων, κατά τήν |66 περίληφιν τον πω- 

λητικον γράμματος κ(αι) τού όπώσποτε έναντιωθηθομέν(ου) μέρ(ονς) προς 

ανατροπήν κ(αί) αγωγήν δλως επιχειρήσοντος ένεχομέν(ου) υπό τήν όριζο- 

μένην ζημί(αν) των πεντακοσί(ων) γροσ(ίων), ώστε επί τοιούτοις άφνκτοις 

δεσμοϊς καί άποδείξε \67σιν έναργέσι κ(αί) επεξεργασίαις έκκληάΐαστικαΐς 

κ(αί) εγγράφοις έπικνρώσεσι μηδέποτε άναψηλαφάσθαι τήν ύπόθεσιν ταντην ή 

άνακινείσθαι τό άπό τούδε καί άνακρίνεσθαι. Ταϋτα άπεφάνθη καί κεκύρωται 

[β8 σννοδικώς. "Οστις δε κ(αί) οποίος των χριστιανών μικρός ή μέγας, άνήρ 

ή γυνή, Ιερωμέν(ος) ή λαϊκός τολμήση άνατρέψαι τά έν τω παρόντι σννοδι¬ 

κώς επικυρωθέντα, 6 τοιοϋτος άφωρισμέν(ος) ύπάρχη παρά τής άγί(ας) 

κ(αί) όμοονσί(ον) καί ζωοποιού καί άδιαιρέτον μακαρί(ας) |69 τριάδος, τού 

ενός τή φύσει μόν(ον) Θεού καί κατηραμέν(ος) κ(αί) ασυγχώρητος κ(αί) 

μετά θάνατον άλυτος κ(αί) τνμπανιαϊος κ(αί) πάσαις ταίς πατρικαίς κ(αι) 

συνοδικαϊς άραΐς ύπεύθννος καί ένοχος τω πυρί τής γεένης. Εις δέ τήν περί 

τούτων ενδειξιν κ(αί) διηνεκή τήν άσφά \7αλειαν έγένετο κ(αί) τό παρόν ήμέ- 

τερον πατριαρχικόν κ(αί) συνοδικόν σιγγιλλιώδες εν μεμβράναις γράμμα κα- 

ταστρωθέν καν τώ ΤΙερώ κώδικι τής καθ' ημάς τού Χ(ριστο)ν μεγάλης 

Έκκλησί(ας), έδόθη τώ είρημέν(ω) εν 'Ιερεύσιν κυρ Γεωργίφ Καλοπλάΰτψ 

1 71 'Οωιβ0.» κατά μήνα*Ιανουάριον επινεμήσ(σεως) ιεΉζ. 

I72 /■ ' Ιερεμίας έλέω Θ(εο)ν άχριεπίσκοπ(ος) Κων(σταντινον)πόλε(ως) 

Νέας Ρώμης κ(αί) οίκουμενικ(ός) πατριάρχ(ης).— 

|73 ϊ Καισαρείας Φιλόθεος Ϋ ΓΗράκλειας Μελέτιος Ϋ Κυζίκου Κωνστάν- 

τιος Ϋ Νικομήδειας 3 Αθανάσιος Ϋ Χαλκηδόνος Γεράσιμος Ϋ Δέρκων Γρηγόριοζ 

|74 /■ Φιλαδέλφειας Δ ωρόθεος Ϋ Γάνου καί Χώρας Γεράσιμος. 
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VII 

(28 Ιανουάριου 1786) 

Συμ/ροινητικόν μεταξύ χωρεπισκόπου Λευκών Πάρου Γαβριήλ Καλο- 

πλάστου, ηγουμένου μονυδρίου Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου καί έκπροσδ)- 

πων τής έν Σικίνω μονής τής Χρυσοπηγής, εις ήν είχε προσηλωθή καί διά πα¬ 

τριαρχικού σιγιλλίου τό έν λόγω μονύδριον. (Κώδιξ Α' μητροπόλεως Παρονα- 

ξίας, σελ. 204-205 [224-225]" τό κείμενον έκδίδεται έξ άπογράφου γενομένου 

ύπό τού συναδέλφου κ. Βασ. Σφυρόερα). 

Ϋ Διά τού παρόντος συμφωνητικού γράμματος γίνεται δήλον δτι επειδή 
καί ό Βασιλά \2κης Γεμελιάρης όμού μέ την μητέραν του Καλίτζα ευρισκόμενοι 
εις Ονγγροβλα \Άχίαν αφιέρωσαν τό μοναστήριον τού άγί(ου) Ίωάνν(ου) τού 
θεολόγου όνομαζόμενον τού * Απατου |4 κείμενον εις την Πόιρον εις χωρίον Λευ¬ 

κών εις τό μοναστήριον τής ύπεραγίας Θεοτόκου |5 τής Χρυσοπηγής εις την νή¬ 

σον Σίκινον και επειδή ή αυτή άφιέρωσις έπικυρώθη μέ |6 π(ατ)ριαρχικόν σι- 

γίλλιον γράμμα, ήδη παραοταθεϊϋα έμπροσθεν ημών ή όαιω(τάτη) Θεο ^νύμ¬ 

φη έκκλησιάρχισσα τον αυτού ιερόν μοναστηρί(ον) μ(ετά) των διορισθέντων 

παρά των μο 18ναζονσών καλογριών και λοιπών, δ τε αίδεσιμώ(τατος) πρω- 

τόπαπας Σίκινον παπά Δημή |9τρι(ος) ΓΓαπαδόπονλ(ος) και ό τίμΐώτατος σιορ 
Δημητράκης Ποντετάκης κ(αί) ό σιορ Μιχαλάκης |10 Ψιάκης [;] διορισθέντες 
να επιστατήσουν είς τήν νπόθεσιν ταύτην’ δθεν καί ήμεϊς φέρον \ι1τες τον η¬ 

γούμενον τον αυτού μοναστηρί(ον) πανοσιώτατον χωρεπίσκοπον Λευκών εν 
ίε 112ρομονάχοις Γαβριήλ Καλόπλαστον καί γινομένου ικανής σκέψεως έσυμφώ- 

νησαν \13άναμεταξν δτι τό μοναστήριον τού άγί(ον) * ίωάννου τον Θεολόγον να 
είναι μέν άφιερωμέ \ι*νον εις τό γνναικεΐον μοναστήριον τής Χρυσοπηγής εις 
Σίκινον ό δέ ήγουμενεν(ων) |15 παπά Γαβριήλ Καλόπλαστος νά είναι ηγούμε¬ 

νος εις τό μοναστήριον καθώς καί ήτον |16 έφ’ δρονς ζωής του καί μ(ετά) 

τον θάνατόν του άν έχη διάδοχόν τον εκ τοϋ αυτού γένους άξιον |17 νά μείνη εις 
τό αυτό μοναστήριον ως κουρά τού μοναστηρί(ον)' &ν δέ διαδοχικώς δεν 

|18 είναι άξιος διά ήγούμεν(ος) εκ τού γένους τον κ(αί) ήθελεν εύρεθή υποκεί¬ 

μενον άξιον από |19 τό γένος τών Γεμελιάρηδων, νά γίνεται αυτός ηγούμενος 
καί πάλιν νά είναι τό αυτό |20 δηλ.: δταν δέν εύρίσκεται άξιον υποκείμενον από 
Καλόπλαατονς νά γίνεται από \21 Γεμελιάρηδες’ άν δέ καί ούτε από τό έν μέρος 
δηλ.: από τούς Καλόπλαατονς, ούτε |22 άπό τους Γεμελιάρηδες δέν ήθελεν εύ- 

ρβθή υποκείμενον άξιον, τότε αι μονά \23ζουααι καλογραΐαι μετά τών προε- 
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στών τον χωρί(ον) Λευκών νά εκλεγούν νποκεί \ 2*μενον άξιον διά τό μοναστή- 

ριον εις τό νά δίοική και νά οίκονομή τά τον μονά |25στηρί(ου)' και πάλιν ό¬ 

ταν ήθελεν άποβιώσει ό εκλεχθείς παρά των μοναζον \2βσών κ(αί) προεστών 

καί ήθελεν ευρεθή άξιός τις έκ των άνωθεν δύο γενών πάλιν |27 νά εισέρχεται 

εις τό μοναστήριον τή βονλήσει τών μοναζονσών καί προεστών, υπόσχεται 

κ(αί) |28 ο ήγονμεν(ος) πανοσιώ(τατος) χωρεπίσκοπος Λευκών παπά κυρ 

Γαβριήλ Καλόπλαστος νά \22δίδη κατ έτος εις τό ιερόν μοναστήριον τής Χρυ- 

σοπηγής τό γνναίκειον λόγ(ον) (30 υποταγής γράσια τον άριθμόν δέκα. Τό ό¬ 

ποιον πάντοτε άναντιρρήτως νά δί |31όϊ? τον άριθμόν τούτον, τόσον αυτός, ό¬ 

σον καί ό διάδοχός τον, καί νά είναι καθώς |32 καί τώρα έξόχως τέλειος οι¬ 

κονόμος νά προβλέπγι την ανξησιν τον μοναστηρί(ον) |33 εΐ δέ, δπερ μή γέ- 

νοιτο, ήθελεν ακολουθήσει τό μοναστήριον νά έρημονται, τότε |34 αί μονάζον- 

σαι μετά τών προεστών Λευκών νά βάζουν χέρι, κ(αί) νά παίρνουν τον ]3δ λο¬ 

γαριασμόν, διά νά μην γίνη ή έρήμωσις. 'Υπόσχονται κ(αί) αί μονάζονσαι κα¬ 

λό \26γραϊαι νά μείνουν ευχάριστοι εις την άνωθεν συμφωνίαν καί όταν βλέ¬ 

πουν την |37 ανξησιν τον μοναστηρί(ον) νά μην έχουν νά ζητούν περισσότερόν 

τι. "Οθεν έγένετο κ(αί) \\ 38 τό παρόν κατ έμπροσθεν ημών καί τών ενρεθέντων 

μαρτύρων καί έδόθη |39 εις άμφάτερα τά μέρη. Υπόσχεται δέ καί 6 ήγούμε- 

ν(ος) τά όσα απόκτησε νά είναι |40 τον αυτού μοναστηρί(ον), επί συμφωνία 

τοιαύτη οτι επειδή καί έχει μερικόν χρέος |41 διά τά αύτά πράγματα όπου α¬ 

γόρασε άν έβγάλη τό χρέος τον, νά είναι άφιερω (42 μένα. Εί δέ καί ήθελεν α¬ 

κολουθήσει θάνατος, καί τον ευρεθή τό νόμιμον χρέ(ος) |43 τότε τό αυτό μο¬ 

ναστήριον νά αποκρίνεται εις τό χρέ(ος), καί νά κληρονομή |44 τά πράγματά 

του όλα όπου απόκτησε τό μοναστήριον τού άγί(ου) */ ω ά ν ν ο ν τον θεο¬ 

λόγον. 

|45 εν Ναξία εν τή μητροπόλει ,αψπζφ Ιανοναρί(ον) κη 

Θεονύμφη μοναχή στέργω τό παρόν 

διά |4β χειρός εμού πρωτοσυγγέλ(ου) άγί(ου) 
παροναξίας 

\*7γαβριήλ ιερομόναχος καλόπλαστος πρωτοπαπαδόπον(λος) πρωτόπα- 

πας στέργω 
ί48ηγούμενος τού άγί(ον) Ίωάνν(ον) τον δημήτριος ποτεντάκης στέργω 

Οεολόγ(ον) |49 στέργω. διά χειρός εμού μηχάλης ξάνθης στέργω 
ίεροθέ(ου) ίε \50ροδιακόν(ον) τον αγι(ον) 

παροναξίας 
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VIII 

(Μάϊος 1787) 

Έγγραφον τοϋ Δραγομάνου του Στόλου Στεφάνου Δ. Μαυρογένους έκ 

Κωνσταντινουπόλεως προς τούς «Προεστώτας καί 3Επιτρόπους» της νήσου 
Πάρου περί, έγκρίσεως ύπό τής 'Ιεράς Συνόδου όπως τό μονύδριον 'Άγίου Ίο>- 

άννου του Θεολόγου έν Λεύκαις καταστή ανεξάρτητον τής έν Σικίνω γυναικείας 

μονής, ώς άνήκον είς την οικογένειαν Καλοπλάστων. (Γενικά Αρχεία τοϋ Κρά¬ 

τους: Συλλογή Περ. Ζερλέντη, φάκ. 173). 

Ϋ Τιμιώτατοι κ(αί) ήμέτεροι περιπόθητοι προεστώτες καί επίτροποι τής 

νήσ(ου) Πάρ(ον), την \ 2τιμιότήτά σας προσφιλώς καί ήδέως προσαγορεύο- 

μεν. Εΐητε νγιαίνοντες έν ευημερία |3 κ(αί) επιτυχία των έφετών σας. Δεν 

διαλείπομεν διά τοϋ παρόντος μας έρευνώντες τα τής |4 έφετής ήμϊν υγιείας 
σας νά σάς φανερώσωμεν ότι ήλθεν ενταύθα εις ημάς 6 πα \5νοσιώτατος ήγον- 

μεν(ος) κυρ Γαβριήλ τοϋ μοναστηρί(ου) τοϋ άγί(ου) 3ίωάνν(ου) Θεολόγ(ου) 

εις Λεύκες καί έζήτη |6σεν άδειαν διά νά ύπάγη εις Βλαχίαν εις τό(ν) νψηλότα- 

τον καί πολυχρόνιον αύθέντην θειον |7 μα(ς) νά φανέρωση την νπόθεσιν του 
μοναοτηρί(ον) του, καθώς και ή τιμιότης σας έγράφετε |8 προς τό πολυχρό¬ 

νιον ϋψος. "Οθεν ημείς θεωρώντες τά γράμματα όπου είχεν ό |9 ρηθείς ήγού- 

μεν(ος), τόσον την διαθήκην τής ποτέ 5Αθανασίας μοναχής, όσον κ(αί) τοϋ 
Γρηγορί(ον) |10 Καλόπλαστου θεί(ον) τοϋ ρηθέντος κυρ Γαβριήλ, έστείλα- 

μεν εις την ιεράν κ(αί) άγίαν I11 σύνοδον την πανοσιότητά του καί έφανέρωσε 
τά γράμματα δσ’ είχε διά την |12 ύπόθεσιν τον αυτόν μοναοτηρί(ου), καθώς 
έκρίθη εύλογον από την άγίαν κ(αί) ιεράν σύνο | 13όον ότι τό ρηθέν μοναοτήριον 
νά μην ήμπορή τινας νά τό απόσπαση από αυτό ]14 τό γέν(ος) των Καλοπλά¬ 

στων κατά την διαθήκην τής ποτέ 3Αθανασίας μοναχής κ(αϊ) έ \1&δόθη συνο¬ 

δικόν σιγγιλλιώδες γράμμα εις χεϊρας τής πανοσιοτητός του αναιρώντας |16 τό 

πρώτον, όπου έκαμαν με απάτην αί καλογραΐαι Σίκινου διά τό αυτό μονα- 

στήριον ]17 τοϋ Ίωάνν(ου) Θεολόγου. Δεν διαλείπομεν δέ καί ημείς από τό 
νά σάς φανερώσωμεν |18 ότι κατά τό σιγγιλλιώδες γράμμα τής άγία(ς) συνό¬ 

δου νά μήν ήμπορή τινας νά |19 ένοχλή τον ρηθέντα κυρ Γαβριήλ περί ύποθέ- 

σεως τοϋ μοναστηριού του, ωσάν όπου |20 φανερώνουν τά γράμματα τοϋ αυτόν 
μοναστηρί(ον), ότι από τό γέν(ος) Καλοπλάστων νά κυ (21 ριενεται κ(αϊ) νά 
εξουσιάζεται ώς άδικόν τους, χωρίς νά ήμποροϋν όμως νά άποσπάσ(ονν) |22πα- 

ραμικρόν τι πράγμα τον αύτοϋ μοναστηρί(ου) οντε αυτοί, ούτε άλλος τινας. 
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Και λοιπον |23 καί ή τιμιότητά σας πρέπει νά δεφενδεύετε κ(αι) προβλέπετε 

καλώς το δίκαιον κ(αΐ) νά |24 μην άφήσετε τινά εις το έξης )'ά ενόχληση το 

ρηθεν μοναστηριον. Και |25 ταϋτα μεν επί τον παρόντος κ(αί) νγιαίνοιτε εν 

ευτυχία. 1787 Μαΐ(ον) 10, Βασιλεύουσα. |26 Τής τιμιότητάς σας δλθ)ς πρό- 

θυμ(ος) \ 27 Στέφανος Μανρογένης. 

IX 

(30 Αύγουστου 1816) 

«Καγκελλαρικόν» έγγραφον «έπιβεβαιωμένον» παρά τού Δραγομάνου 

τού Στόλου Μιχαήλ Μάνου (1816), δι’ ού διατυποΰται άπόφασις επί διενέξεως 

Γεωργίου Καλοπλάστου καί Μιχαήλ Ραγγούση περί τού εν Αεύκαις Πάρου 

μονυδρίου τού * Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου. (Γενικά Αρχεία του Κράτους: 

Συλλογή Περ. Ζερλέντη, φάκ. 178). 

Μιχαήλ Μάνας έπιβεβαιοϊ 

|2 Ϋ 3Επαρρησιάσθη ενώπιον τ(ον) ένδοξοτάτον και τιεριφανεστάτου ημών 

ανθέντον και |3 Δραγομάνον τον βασιλικού στόλου ό αιδεσιμότατος παπά κνρ- 

Γεώργιος χώρε Επίσκοπος Καλόπλαστος δεινοπαθώς προσκλαιόμένος και ένά- 

γων τον Μιχαήλ |δ Ραγκούσην περί τής μετά των συγγενών αυτού καταδυ- 

ναστείας και βίας ής |® έποιήσατο τώ είρημένω χωρεπισκόπω εις τό παραλα- 

βεϊν παρ’ αυτού πω \7λητήριον γράμμα περί τού ήμίσεος ιερού μονυδρίου επο- 

νομαζομένου |8 τού 'Αγίου 3Ιωάνναν τον Θεολόγου, πωλημένον ήδη προ δε¬ 

καπέντε χρόνων |9 προς τον άποθανόντα αυτού θειον χωρεπίσκοπον Γαβριήλ 

Καλόπλαστον |10 παρά τον ιερού μονυδρίου τής νήσον Σίκινον τών καλογραι¬ 

ών. Και δή προσκα Ι^λέσαντες τον ειρημένον Μιχαήλ Ραγκούση καί έξετά- 

σαντες αυτόν άπαξ |12 και δίς τίνι λόγω έπιμόνως έσπενδεν οίκειοποιηθήναι 

διά βιαστικής πωλή \1Ζσεως τό ιερόν ήμισυ μονύδριον' δστις άπεκρίνατο άτι 

ζητεί αυτό ώς συγγενι |14κό»\ Καϊ δή έξετασθείσης όαύριβώς και άφιλοπροσώ- 

πως τούτης αυτού τής διαφο \1βράς εγνωμεν δικαιούμενον τον ειρημένον χω¬ 

ρεπίσκοπον Καλόπλαστον |16 και άδίκως φερομέν(ονς) κατ3 αυτού Μιχαήλ 

Ραγκούσην και τον 3Αλέξανδρον |17 Μπαρότζη ώς άπό μέρος τής συζύγου αυ¬ 

τού, παρά μιας έμφανισθείσης κοινής I18 μαρτυρίας Λευκών, πολλών εγχωρί- 

(ων) ιερωμέν(ων) καί λαϊκών άφιλοπροσώπως |19 κ(αί) εν φόβω Θεού μαρτυ- 

ρονντο)\> δτι βιαίως εγένετο ή αυτή πώλησις. Καί τούτο |20 έστί προφανέστατη 

αλήθεια, καθότι δνναστικώς και παρά χορδήν τούτο εγένετο, |21 έπεί ούτε είζ 

κοινήν καγκελλαρίαν επί δύο ή τριών αδιαφορών μαρτύ \22ρων, οντε δι3 άλλον 
τίνος εντίμου ϊερέοίς ή κοσμικού άδιαφόρου, άλλά γε \2Άγραμμένη ή πώλησις 

παρά τιν(ος) συγγενούς τον ειρημένον Μιχαήλ και πείρά |24 μαρτύρων συγγενών 
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ό'ντων αυτόν καί όπισθεν τον προς τον Θειον αντοϋ Γαβριήλ |25 πωλητηρίον 
γράμματος. Φανερόν άρα βιασμένος τον φόβου ώς μαρτνροϋν |2β καί πτοον- 

μενος επικειμένου θανάτου ώς πολλάκις παραστήσας ό χωρεπίσκο \2ηπος ήμιν 
υπέγραφε. Καί ότι ουδόλως ανήκει αντοϊς ή πρότασις τον |2β συγγενικόν δι¬ 

καιώματος καί τοντο πασίδηλος έστι καί ανίσχυρος ώς άλλος |29 έστίν ό Ραγ- 

κούσης καί ή γυνή τον σινιόρ Μπαρότζη καί άλλος ό Γίεμελιάρης |30 τον οποί¬ 

ον Γίεμελιάοη τό είρημένον ήμισν μοννδριον, όπού ζητεί, κατά 131γεται.’Έτι δέ 
καί ουδόλως ελαβεν ο χωρεπίσκοπος τα τής πωλήσεως γρόσια \Ζ2καί τοντο έστϊ 
αναμφίβολος καί καθαρωτάτη άλήθεια τον δικαιώσαί τον χωρεπίσκο |33 πον, 
επειδή ποιος πωλεΐ οϊκειοθελώς κ(αί) άβιάατως τό πράγμά τον καί δεν |34λαμ- 

βάνει τά τής πωλήσεως αντοϋ γρόσια; "ΟΘεν με τό να άπεδείχθη ή γενο \36μέ- 

νη πώλησις τον ιερόν ήμίσεος μοννδρί(ον) παρά τον χωρεπισκόπον Καλο- 

πλάστον |36 προς τον Μιχαήλ Ραγκούσην προφανώς βεβιασμένη, παράλογος, 

πα |27ράνομος καί έξω τής τάξεως καί τοϋ δικαίου παρά τε τοσούτων χριστια¬ 

νών |38 εγχωρίων μαρτυρούντων καί εξ άλλων πολλών ώς όπισθεν άναμφι |39 βό¬ 

λων αληθέστατων αποδείξεων ( )κ(αί) αύθις έγνωμεν δι |4° καιούμενον τον 
είρημένον παπα κνρ-Γεώργιον χωρεπίσκοπον Καλό {^πλαστόν καί διά τον πα¬ 

ρόντος άκνροϋντες την γενομένην βιαίως κ(αί) παραλό\*2γως προς τον Μι¬ 

χαήλ Ραγκούσην πώληαιν, αποφασίζομεν τον λοιπού μένειν |43 άκυρον καί ώς 

χάρτην άγραφον καί μηδεμίαν ισχνν έχονσαν καί ώς \**μή λαβίον ουδέ τά γρόσια 
τής πωλήσεως* τό δέ είρημένον ιερόν ήμισν |45 μοννδριον τό βιαίως πωληθέν 
προς τον Μιχαήλ Ραγκούοην νά μένη υπό |48 την εξουσίαν και κυριότητα τοϋ 
χωρεπισκόπον Καλοπλάστον καί των κληρονομιών) |47 αντοϋ ώς κ(αί) πρό- 

τερον άναφαιρέτως καί άναποσπάστως κατά τε τήν εν |48 χεροίν αντοϋ τοϋ Θει¬ 

ον τον Γαβριήλ αγοράν καί κατά τά ιερά συνοδικά πα |4Βτριαρχικά σιγγιλλι- 

ώδη Γράμματα, άτινα συνοδικώς απαράβατου μένειν |50 τήν κυριότητα καί ε¬ 

ξουσίαν τον μακαρίτου Γαβριήλ Καλοπλάστον καί των κλη βιρονόμων αντοϋ 
έντελλόμενα θεσπίζονσι καί πάσαις ταϊς αννοδικαϊς πατριαρ \δ2χικαΐς άραϊς 
τούς έναντίως φερομένονς καθνποβάλλονσιν. Διό εις ένδειξιν |53 γεγονε τό πα¬ 

ρόν καγκελλαρικόν επιβεβαιωμένου παρά τε τοϋ ένδο \&*ξοτάτου καί περιφα¬ 

νέστατου ημών ανθέντον καί δραγομάνον τοϋ βασιλικοϋ |65 στόλου κυρίου η¬ 

μών κυρίου Μιχαήλ Μάνου καί των τιμιωτάτων προ\ 56κριτών προεστώτων 
όπως έχη τό κϋρος κ(αί) τήν ισχνν έν παντί κριτηρίφ. [57 1816 ανγονστον 
30 Ναξία. 

|58 τον άγί(ον) ΙΤαροναξ(ίας) Βεκίλης αρχιδιάκονος 
φραντζέσκος Σομμαρηπας μιχαήλ μαρκοπολίτης έφορ(ος) καί 

ζαπήτης των χορίων 

Κοζταντινος Ντελλαροκας νικόλαος άταλιώτης 
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Ζαπατής Μπαροτζης Καντζελλάριος 

κοινός Ναξίας 

Λενκαΐς 
Οακελαρι(ος) λευκόν ραγγκονσις 

σκαιενοφιλαξ αρκας λευκόν 

άνθημος ιερομόναχος 
ησαιας ιερομναχος 

χωρωπίςκοπως ναονσις δρακάκης 

πέτρ(ος) μέτζας μ(αν)ρογένης 

νικόλαος μέτζας 

μαρκος π: μετζα μ(αν)ρογένονς 
Γεώργι(ος) Βιτζερα 

Συμεών ντελεγραμμάτικας 

διμήτριος πάλπης 

μηχαλης ταμηραλης 

νικόλας αλεπράντη 

(ζέφανος πράτες άναγνώζης 

πρόην σκενοψνλαξ Κονταράτως Γεώργιος 

χανίωτης 

γενόργιος λονκις ^ακοβος παντελεως 

αντονις παντελε(ος) 

γεοργης σπόπνλος | ] 

οϊκονόμ(ος) παρκίας κονταρατοσ 

σακελαριος παρκιας γεμελιαρις 

ςκιβωφηλαξ παρηκήας ρητζως 

πρωτόπαπας παρηκίας, βεν ιερής 

χωρεπίσκοπος πρηκιας κονταράτοο 

παναγιοτης Κονταριφης Κηνός έπίτροπως Νάουσα 

γεοργιος βηνζαρης ςκενοφνλαξ μνδριν(ός) ναοναης 

μαρκ(ος) διαμιάς πρωτόπαπ(ας) παζι(ά)ζωγλος 

μαρκ(ος) μενδρην(ος^ παπαΐ ανις ρανγκουσις 

Θεοδωρ(ος) σακεληον ναοναης 

Ιωάννηςμαρϊς παπας ενζάθίος αλίνπράτης 
Ιωαν. Κοριτιάνος 

Έ/ιανόλης σκιαδίας καί επιτροπ(ος} κψ(ος) 

Τζεπίδος 

ςκευοφνλακας κεφάλ( ον) 

Νικόλαος τζώτις προτέκδικος κεψάλ(ον) 

μηχαήλτζηγόνηας 

έμμανός μονόπατος 

νικόλα(ος) πουληος 
ω\στ(αν)τ(ϊνος) Δημητρί(ον) Καγγελάρι(ος) Κοινός Ναζίας 

έγραψα. 

ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΓΙΟΤΜΠΟΥΛΙΔΗΣ 



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ, 

ΖΩΝΑΡΑ ΚΑΙ ΒΑΛΣΑΜΩΝΟΣ 

Είς προγενεστέραν εργασίαν τοϋ δευτέρου έξ ήμών1 άνηγγέλθη ή δη¬ 

μοσίευσές των πινάκων πού ακολουθούν. 'Η αρχική σκέψις ήτο νά περιορι- 

σθουν οί πίνακες εις τάς διατάξεις τής πολιτειακής νομοθεσίας πού παρατί¬ 

θενται αύτούσιαι ή παρηλλαγμέναι εις το ερμηνευτικόν έργον μόνον του Θε¬ 

οδώρου Βαλσαμώνος. Διά την όλοκλήρωσιν όμως τής είκόνος καί, κυρίως, 

προς διευκόλυνσίν των έρευνητών έκρίθη σκόπιμον, τούτο μέν να ληφθή ύπ’ 

οψιν καί το ώς εκ τής συντομίας του έλαχίστας πολιτειακής προελεύσεως δια¬ 

τάξεις περιέχον ερμηνευτικόν έργον τού Αλεξίου Άριστηνοΰ, ώς καί τό τού 

Τωάννου Ζωναρά, από τό όποιον, ώς γνωστόν, έπηρεώσθη ό Βαλσαμών, τούτο 

δέ νά δοθή εις τον όρον «έρμηνευτικόν έργον» εύρυτέρα έννοια, ώστε νά περί- 

λάβη καί τάς κανονικάς άποκρίσεις τού τελευταίου. 

Τό νομοκανονικόν έργον τού Θεοδώρου Βαλσαμώνος καί αί πηγαί του 

δέν αποτελούν πεδίον άνεξερεύνητον. Έν τούτοις ακόμη καί είς την προ δε- 

κατετραετίας δημοσιευθεΐσαν μελέτην τού Ο. Ρ. δίθνβηβ2 3 * * * *, είς τήν οποίαν 

συστηματικούς άνελύθη τό έργον τού Βαλσαμώνος, δέν ήρευνήθη ή έκτασις, 

κατά τήν οποίαν ούτος έχρησιμοποίησε πολιτειακά νομοθετικά κείμενα, ι¬ 

δίως δέ τά Βασιλικά καί τά σχόλιά των9. Ή έρευνα δέ αύτη έχει ιδιαιτέραν 

σημασίαν διά τήν μελέτην τής χειρογράφου παραδόσεως τών κειμένων τούτων 

κατά τόν ΙΒ' αιώνα καί — είς λίαν περιωρισμένην οπωσδήποτε έκτασιν — 

διά τήν άνίχνευσιν μή διασωθέντων άλλοθεν σχολίων. 

Τό έργον τού Βαλσαμώνος άπετέλεσε βασικήν πηγήν διά τήν σύνταξιν 

τριών σημαντικών συλλεκτικών έργων κατά τήν διάρκειαν τών επομένων αί- 

1. Σ π. Τ ρ ω ϊ ά ν ο υ, ΙΤερί τάς ναμικάς 7ιηγάς του Ματθαίου Βλάσταρη, ΕΕΒΣ 
44, 1979-1980, σ. 306. 

2. Ο. Ρ. 8 ί β ν β η ε, ϋβ ΤΗβοίΙοτο ΒοΐΒ&Γηοηβ. Αηβΐ^δΐβ ορβπΐίη ειο ιηοηΐίϋ 

ίυπάίο&θ (Εοι*οη3 ΕβΙθΓβηβηβϊδ, 16), Κοπΐ3 1969. 

3. Είς τό άνωτέρω (σημ. 2) έργον του ό Ο. Ρ. 8 I β ν β π 8 αποδίδει ιδιαιτέ¬ 

ραν σημασίαν μόνον είς τάς μεταϊουστινιανείαυς αύτοκρατορικάς νεαράς, τών όποίων παρα¬ 

θέτει λεπτομερή πίνακα (πίναξ II, σσ. 294-302). Είς άλλον πίνακα (πίναξ V, σ. 315) πε- 

ριέλαβεν έπίσης τά είς τό έργον τοϋ Βαλσαμώνος είς περιωρισμένον αριθμόν έμφανιζόμενα 
σχόλια τών Βασιλικών. 
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ώνων: Του Ηύξημένου Προχείρου, -του Συντάγματος κατά στοιχεΐον του 

Ματθαίου Βλάσταρη καί του Νομοκάνονος του Μανουήλ Μαλαξου. Έσκέ- 

φθημεν κατ’ ακολουθίαν ότι πίνακες περιέχοντες τά ί.θ8ί.ΪΓηοηΪ9ΐ του Βαλσα- 

μώνος εις τά μεταγενέστερα ταΰτα έργα θά ήσαν εύπρόσδεκτον βοήθημα διά 

τούς έρευνητάς του βυζαντινού δικαίου, τόσον τοΰ κανονικού όσον καί του πο¬ 

λιτειακού. Αλλά τά εις μεν το Σύνταγμα κατά στοιχεΐον περιεχόμενα χωρία 

απεικονίζονται εις τήν δημοσίευσιν, περί της οποίας έγινε λόγος εις την αρ¬ 

χήν τοΰ παρόντος, ή δέ έκδοσις τοΰ Νομοκάνονος τοΰ Μανουήλ Μαλαξου δεν 

έχει είσέτι όλοκληρωθή1. Έκ τοΰ λόγου τούτου περίοριζόμεθα νά δημοσιεύ- 

σωμεν έν παραρτήματι μόνον τά εις το Ηύξημένον Πρόχειρον άπαντώντα χω¬ 

ρία τοΰ Βαλσαμώνος. 

*0 πίναξ των διατάξεων τής πολιτειακής νομοθεσίας, πού παρατίθενται 

εϊς το ερμηνευτικόν έργον των τριών βυζαντινών κανονολόγων, συμπληροΰ- 

ται καί δι’ «αντιστρόφου πίνακας, πρώτον, διά τήν συνολικήν παρουσίασιν των 

αμέσων νομικών πηγών πού έχρησιμοποιήθησαν καί δεύτερον, διά \ά είναι 

εύχερής ή διαπίστωσις τοΰ αν χωρίον τι τής πολιτειακής νομοθεσίας, καί δή 

τών Βασιλικών, άπαντ^ εις τό προαναφερθέν ερμηνευτικόν έργον. 

Είς τήν πρώτην στήλην τοΰ ευθέος πίνακος γίνεται παραπομπή κατά τό¬ 

μον, σελίδα καί στίχον είς τήν έκδοσιν Ράλλη καί Ποτλή. Είς τήν δευτέραν στή¬ 

λην τοΰ αύτοΰ πίνακος γίνεται χρήσις τών εξής σημείων καί βραχυγραφιών: 

α 

α — β 

α X β 

(Α.) ή (Ζ.) 

(Π.) 

πηγή άμεσος (τό β τοΰ α) άνευ μεταβολών είς τήν 

διατύπωσιν 

πηγή άμεσος (τό β τοΰ α) μέ μίκράς φραστικάς δια¬ 

φοράς 

πηγή (τό β τοΰ α ή άντιστρόφως) σημαντικώς παραλ- 

λάσσουσα φραστικώς 

χωρία προερχόμενα έκ τοΰ ερμηνευτικού έργου τοΰ 

Άριστηνοΰ ή τοΰ Ζωναρά, άντιστοίχως, προς διά- 

κρισιν από τών είς τον Βαλσαμώνα άνηκόντων 

χωρία πού έχουν περίληφθή έν όλω ή έν μέρει είς 

τό Ηύξημένον Πρόχειρον (παράρτημα) 

νεαραί, τών όποιων τό κείμενον μόνον διά τοΰ Βαλ¬ 

σαμώνος έχει διασωθή 

1. Πάντως έκ τής μερικής έκδόσεως τών κεφ. σξθ' - σπη' ύπό τών Αναστα¬ 

σίας Σιφωνιοΰ-Καράπα, Μ. Τουρτόγλου καί Σ. Τρωϊάνου έν τή 

Έπετ. Κέντρου Έρεύνης Ίστορ. Έλλην. Δικαίου τής Ακαδημίας Αθηνών 10-17, 

1969-1970 {κυκλ. 1972), σσ. 7-39, προκύπτει δτι άφθονοϋν τά χωρία πού έχουν ώς άμεσον 
πηγήν τύν Βαλσαμώνα. 
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Άθαν. 

Β. (ΒΤ ή Βδ) 

ο. 

Ο.Ι.Ο. 

ΟοΙΙ. Τπρ. 

ϋ. 

ΟοΙ^θγ, Ββ£. 

Ιηβί. 

Ν. 

Ν. Λέοντος 

Ν. (.) 

8ΒΜ 

Ζέπων, ,ίΟΚ 

Αθανασίου του Έμεσηνοϋ Νεαραί, έκδ. Ο. Ε. ΙΐοίΐΉ- 

δαοΐι, Ανέκδοτα I, Είρβίαβ 1838 (άνατύπ. Α&ΐοη 
1969) 

Βασιλικών κείμενον ή Βασιλικών σχόλια, εκδ. Η. 

3. δο1ιβΗθΠΐ&, Ν. ν&η άβΓ \ν&1, Β. ΗοΓννβΓάη, Ογο- 

ηίη§ΘΠ 1953 έπ., (Βιβλία 1-59), Ο.Ε. και Ο,Ο.Ε. 

Ηβϊηιΐοειοΐι, Εΐρβϊεΐθ 1833 έπ. = Ί. Δ. Ζέπου, έν Ά- 

θήναις 1912 (Βιβλίον 60) 

Οοάβχ Ιαβί,ϊπί&ηιιβ, εκδ. Ρ. Κγϊϊ^θι* (= Ο.Ι.Ο. τ. 

II) 
ΟοΓρίΙδ Ι\1ΓΪ8 Οΐνϊΐΐδ 
ΟοΙΙθοΙϊο Τπρορίϋα, έκδ. 1. Ρ. Μΐ^ηβ, Ραΐτοΐο^ΐβ 
^ταβοα, τ. 138 στ. 1077-1336 

εκδ. ΤΙι. ΜοΓηπίδβη (= Ο.Ι.Ο. τ. I) 

Ε. ΏοΙ^θγ, Κθ^θδίθη άθΓ ΚεήδβπιιΊίαηίΙβη (Ιθδ οδί- 

Γδπιΐβοΐιβη ΒβίοΚθδ νοη 565-1453. 1. Τβϊΐ: Κβ£β- 

δίθη νοη 565-1025. 2. Τβΐΐ: Κθ^θβίβη νοη 1025- 

1204, Μΐϊηοίιβη-Βθΐ*ϋη 1924-1925 (άνατύπ. Ηϋ- 

άθβΐιοΐιη 1976) 

Ιηβΐΐΐηΐΐοηβδ, έκδ. Ρ. Κγϊι§6Γ (= Ο.Ι.Ο. τ. I) 

Νεαραί Ιουστινιανού, έκδ. Κ. δοΐιόΐΐ καί Ο. ΚγοΙΙ 

( = 0.1.0. τ. III) 

Νεαραί Λέοντος, έκδ. Ρ. ΝοηΐΠοδ καί Α. Όθΐη, Ρα- 

ρΐ8 1944 

Νεαραί λοιπών αύτοκρατόρων, έκδ. Ο. Ε. ΖηοΗθποο 
νοη Εΐη^βηΐΐιηΐ = Ζέπων, ΚάΚ 1 

δγηορ8ΪΒ Βαδϊΐϊοοπιιη, έκδ. Ο. Ε. ΖειοΚειπηο νοη 
Ιηη£θηϋι&1 = Ζέπων, ΙΟΚ 5 

Ίω. καί Π. Ζέπου, 1ιΐ8 §Γαθθθΐ*οηιειηιιηι, τ. 1-8, 

Άθηναι 1931 (άνατύπ. Α&ΐβη 1962) 
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Α'. Πίναξ των χωρίων των σχολίων καί άποκρίσεων. 

Τόμος Α' (Νομοκάνων ΙΔ* Τίτλων) 

35.15- 18 
36.17- 37,5 
39.11- 18 

39.18- 19 
39.20- 21 
39.21- 23 

39,24 
39.25- 27 

39.29- 30 
40,10-12 
41.26- 27 
42,1-2 

43.5- 8 
43.12- 44,3 

44.7- 24 
47.29- 48,14 

53.21- 54,1 
54.6- 55,27 
57.20- 25 

58,4-5 
59.15- 21 
59.22- 60,10 
60,31-32 
62.8- 63,6 

64,14-24 
66.16- 18 
66.20- 22 
67,3-4, 
67,16-68,6 

69,26-70,5 
71,5-14 
71,17-18 

< Β. 1.1.1 
< Β. 5.3.2 
< Β. 2.1.41 
< Β. 2.1.42 
< Β. 2.1.43 
< Β. 2.1.44 
< Β. 2.1.45 
< Β. 2.1.46 
X Σχόλ. εις Β. 2.1.44 (Βδ 7,21-25) 
( Β. 2.3.183 
X Β. 2.1.41 

Β. 2.1.28 
< Β. 5.1.5 
< Β. 3.1.9 
< Β. 5.3.3+44-5 
< Β. 3.1.8.3 
( Β. 19.1.87 (Π.) 
< Β. 60.51.64 (Π.) 
< Β. 3.1.3 
Χ 0. 1.3.39 
< Β. 3.1.24 
< Β. 3.1.8 
X Β. 7.6.14 
( Β. 3.1.29+30+31 
< Β. 3.2.2 
< Β. 3.1.25 
( Β. 3.1.25 
< Β. 3.1.8 
< Ν. Αλεξίου Α' *τ. 1092 ή Η07 (Ε>ο1' 

£βΓ, Κβ§. 1165)* 
< Β. 3.2.1.1 
( Β. 3.1.35 
< 8ΒΜ Λ 2.30 (πρ|3λ. Β. 3.3.5, ΒΤ 1 

σημ. εις στίχ. 15) 
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73,10-24 < Β. 28.7.1 (ΒΤ 1358, 9-13) 
74,22-24 < Β. 3.3.6 
75,1-ο < Β. 3.1.32.1 
75,21-76,8 < Ν. Ίσαακίου Α' (ΟόΙ^βΓ, Ββ£. 943)* 
77,21-26 < Β. 3.1.11 
77,28-29 < Β. 31.5.1 
77,33-78,1 X Ν. Λέοντας 9-[-10-1-11 
78,5-7 X Β. 3.1.32 
78,20-27 X Ν. Λέοντας 10 
79,32-80, 3 < Β. 31.5.1 
84,10-85,23 < Ν. Μανουήλ Α' έ'τ. 1166, κεφ. 7 (Όόΐ 

§βΓ, Κβ§. 1465) 
86,13-87,33 < Β. 5.3.12(2-4)4-13+14 

88,1-20 < Β. 5.3.11 
91,14-18 < Β. 12.1.61.10 
93,8-14 < Β. 30.1.5.10+11+12+13 
93,16-19 < Β. 38.10+11+12 
93,21-24 < Β. 44.1.39.8-10 
93,26-30 < Β. 58.10.1.1 

93,32-33 < Β. 58.13.17.4 

94,1-2 < Β. 50.2.29.1 
94,8-10 < Β. 50.3.8 
94,12-15 < Β. 58.14.2.1 
94,17-21 < Β. 58.15.1 
94,29-31 X Β. 50.4.13 
96,3-5 < Β. 43.1.38.24-25 
96,7-10 < Β. 43.1.83.5 

96,16-20 < Β. 43.1.83.5 
96,23-27 < Β. 43.1.137.6 
97,13-15 < Β. 60.32.2 

97,17-26 < Β. 60.36.1 
97,28-30 < Β. 2.2.15 
98,23-25 < Β. 48.8.35 
98,29-33 < Β. 44.15.38.2 
99,26 X Β. 41.1.1.5 
99,27-29 < Σχόλ. εις Β. 41.1.1 (Β5 2401,21-22) 
100,1-3 < - 1 ? 

1. Κατά πάσαν πιθανότητα πρόκειται περί σχολίου άπολεσθέντος, πού δέν περίέ- 

χεται εις τα σχόλια των Βασιλικών. 
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100,12-18 
101,31-102,1 
102.9- 12 
103.20- 21 
103.24- 104,2 
110.3- 5 
110,7-13 
110.17- 19 
110.30- 111,8 
111.9- 14 
111.25- 27 
111,28 
112.11- 13 
114.17- 23 
118.21- 22 
123.21- 29 
124.22- 24 
124.26- 125,1 
125.3- 4 
127.23- 28 
127.30- 33 
128,2-8 
128.11- 16 
128.18- 19 
128,21-22 
128.23- 26 
131.21- 132,2 
136.22- 140,5 

144.25- 26 
144,28-29 
152,6-8 
153,12-13 
153,21-30 

159,19-23 
159.25- 28 
165,23-26 
165,29-166,5 

Ελευθερίας Παπαγιάννη - Σπυρίδωνος Τρωϊάνου 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

X 
X 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

X 

< 

X 
< 

X 

X 

X 

< 

Β. 5.3.13 
Β. 5.1.10 
Β. 5.2.14 
Β. 44.18.30.29 
Β. 5.3.12 
Β. 6.1.46 
Β. 42.3.4 
Β. 43.1.26+27 
Β. 60.36.1 
Β. 60.45.2 
Β. 60.45.6 
Β. 60.51.15 
Β. 60.6.20 
Β. 3.1.19 
Ν. 58 
Β. 1.1.52 
Β. 31.7.1.1 
Β. 50.3.9.2 
Β. 2.2.24 
Β. 35.16.14 
Β. 35.1.6 
Β. 38.19.3 
Β. 44.14.14 
Β. 60.41.22 
Β. 60.37.37 
Β. 1.1.45+46+47 
Β. 5.1.11 
Ν. Μανουήλ Α' ετ. 1166 {Όδ\%βτ, Κβ^· 

1466) (Π.) 
Β. 54.23.1 
Β. 2.6.20 
Β. 6.22.8 
Ν. 123.9 (—Β. 3.1.16) 
Ν. Μανουήλ Α' ϊτ. 1143 η 1158 η «« 

( Οο1§θγ, Κβ§. 1333α) 
Ν. Λέοντας 68 
Ν. Λέοντος 86 
Ν. «Ηρακλείου Ιτ. 629 (ΏοΙ^ Κθ£' * 
Ν. * Αλεξίου Α' Ιτ. 1081 (Οδΐ^ 

1071)* (Π.) 
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100,18-107,1.6 < Ν. 

172,1-2 < 0. 
177,21-23 < Β. 
178,14-17 < Β. 
178,19-20 < Β. 
178,23-24 < Β. 
178,27-30 < Β. 
179,2-9 < Β. 
181,10-14 < Β. 
181,16-25 < Β. 
183,4-14 < Β. 
184,20-24 < Β. 
189,6-10 < Β. 
189,23-26 < Β. 
190,1-4 < Β. 
192,10-11 < Β. 
192,12-17 < Β. 
192,26-32 < Β. 
193,31-194,2 < Β. 
194,9-12 < Β. 
194,17-19 < Β. 
194,22-26 < Β. 
194,28-31 < Β. 
196,2-23 < Β. 
196,29-31 < Β. 
198,15-17 < Β. 
198,20-25 < Β. 
199,13-15 < Β. 
206,7-10 < Β. 
206,17-19 < Β. 
206,23-24 Β. 
207,6-9 Β. 
208,9-11 Β. 
208,10 < Β. 
208,12 < Β. 
208,13-15 < Β. 
208,20-22 < Β. 
208,23-24 < Β. 
208,25-28 < Β. 

Αλεξίου Α' 'έτ. 1095 ή 1110 (ϋδ!- 
§βΓ, Ηθ§. 1179) *{Π.) 
1.4.29.3 
6.19.7.2 
21.1.1 

21,1.20 

21.1.46 
21.1.33 
21.1.45 
3.1.37.2 ϊ.Γ. 
3.1.38 
3.1.21 
3.1.23 
60.39.24 
60.39.25 (Π.) 
60.39.26 
60.39.27 
60.39.28 
7.17.26 (Π.) 
1.1.7 
9.1.143 
60.50.1 
60.50.24 
60.51.53 
56.7.13 
60.54.24 
60.3.7 
42.3.4 
60.39.3 
60.6.35 
53.3.31 
60.20.1 
21.2.1 
60.23.8 
60.23.9 
60.23.1 
60.23.3 
60.23.3 
60.23.7 
59.1.8 (Π.) 
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208,29-31 < Β. 59.3.1 (Π.) 
208,31-32 < Β. 59.3.13 (Π.) 
209,4-5 < Β. 60.45.2 
209,6-8 < Β. 60.45.5 
213,9-11 X Β. 3.1.27 
213,17-19 X Β. 4.1.15 
213,22-214,3 < Β. 60.58.1 
217,3-14 < Β. 60.5.47 
217,16-17 < Β. 48.18.3 
217,22-218,13 < Β. 60.58.1 
219,27-31 < Β. 60.37.83 
220,8-17 < Β. 6.3.28 
221,5-7 < Β. 28.7.1 (ΒΤ 1359,6) 
222,2-10 < Β. 4.1.14 
222,10-33 < Β. 4.1.3 
223,1-3 < Β. 4.1.12 
224,11-15 < Β. 4.1.12 
225,15-18 < Β. 60.27.3 (Π.) 
225,20-22 < Β. 60.27.1 

225,26-29 X Β. 60.27.4 
228,29-31 < Β. 60.21.1 

229,2-4 < Β. 60.21.41 (Π.) 
229,5-14 < Β. 60.63.1 (Π.) 
230,5-13 < Β. 60.36.4 
232,10-13 < Β. 60.51.11 
232,14-16 < Β. 60.51.13 
232,18-19 ( Β. 60.1.10 
232,23-26 < Β. 9.1.92 
232,28-29 < Β. 60.51.52 
234,13-18 < Β. 60.51.25 
234,18-20 < Β. 60.51.25 
234,31-32 < Β. 9.3.14 
235,2-14 < Β. 7.2.19+20 
235,16-17 < Β. 9.3.52 
237,15-19 < Β. 3.2.3 
241,2-7 < Β. 3.3.8 
241,12-14 X Β. 5.3.15 
245,27-29 < Β. 35.8.41.14 
262,6-15 X Β. 1.1.51 
264,6-7 X Β. 1.1.18 
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264.7- 8 
264.9- 10 
264.10- 13 
264.18- 22 
264.23- 24 
264.24- 25 
264.25- 26 
264.27- 265,2 
265,6-17 
265,20 
267,22-24 
272.15- 273,3 
277,14-15 
277.16- 17 
277.19- 23 
277.25- 31 
277,33-278,14 
278.19- 25 
278.25- 29 
278,30-279,1 
279,2-10 
279.20- 21 
280,12-21 
282.8- 15 

283.5- 29 

284,1-10 

284.25- 289,18 

289.20- 291,3 

291.10- 20 

297.5- 7 
297.21- 24 
297.28- 29 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 
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X 
X 
X 
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< 

X 
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X 
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< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

X 

< 

< 

X 
X 

Β. 1.1.19 
Β. 1.1.20 
Β. 1.1.21 
Β. 1.1.23 
Β. 1.1.24 
Β. 1.1.25 
Β. 1.1.26 
Β. 1.1.26 
Β. 1.1.29 
Β. 1.1.30 
Β. 1.1.28 
Β. 28.2.2 
Β. 21.2.10 
Β. 21.2.11.4 (=Β. 28.5.13) 
Β. 28.5.35 
Β. 28.4.43 
Β. 28.5.39 (Π.) 
Β. 28.4.20 (Π.) 
Β. 28.4.22 (Π.) 
Β. 28.4.24 (Π.) 
Β. 28.4.41 (Π.) 
Β. 2.3.85.1 (Π.) 
Β. 28.5.1+2 
Ν. Μανουήλ Α' ίτ. 1166, κεφ. α' (Όόΐ- 

£θγ, Βθ§. 1468) 
Ν. Μανουήλ Α' ίτ. 1145 ή 1160 η 1175 

(ϋοΙ^βΓ, Ββ§. 1341)* 
Ν. Αλεξίου Α' ίτ. 1092 (ϋόΐββι·, Κβ£. 

1168)* 
Ν. Αλεξίου Α' ίτ. 1084 (Οο1§θγ, Κβ£. 

1116) (Π.) 
Ν. * Αλεξίου Α' ίτ. 1092 (ΠόΙ^βΓ, Ββ£. 

1167) (Π.) 
Ν. Ίσααχίου Αγγέλου έτ. 1185 ή 1186 

(Όό]£8Γ, Κβ£. 1568)* 
Β. 28.7.3 ϊ.1. (Π.) 
Β. 4.1.11 (Π.) 
Ν. 117.10 (Π.) 

14 
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299,10-12 X Β. 28.12.21 
300.2-4 X Β. 43.1.19 (πρβλ. ΒΤ 1947, σημ. είς σ+ 7 

Ν. Αλεξίου Α' έτ. 1084 (Βο1§6γ Ηρ 
1116) * 'δ* 

301,7-12 X 

302,12-15 < Β. 60.37.72 
302,17-33 < Β. 28.7.1 (ΒΤ 1357,16-1358,9) 
303,3-12 < Β. 60.37.75 

303,13-19 < Β. 60.37.76 
303,19-22 < Β. 60.37.77 

303,22-27 < Β. 60.37.78 

303,29-304,4 < Β. 28.5.14 + 15 

306,4-8 < Β. 45.2.7 (Π.) 

306,9-11 < Β. 45.2.9 (Π.) 

306,24-307,9 < Β. 45.1.42 (Π.) 

307,11-12 < Β. 46.1.16 (Π.) 

307,13-14 < Β. 46.1.20 (Π.) 

307,21-25 < Β. 60.37.2 

308,28-309,3 < Β. 48.19.3 

309,9-11 < Β. 2.2.139 

310,21-22 < Β. 28.4.2 (Π.) 

310,24-311,8 < Β. 35.8.41.11 

311,22-23 X Ν. 115.3 (=Β. 35.8.41.10) (Π.) 
315,16-22 < Β. 22.5.3.3 (Π.) 
315,24-27 < Β. 22.5.43 (Π.) 

317,1-3 X Σχόλ. 1, 3 καί 4 εϊς Β. 22.5.31 (Β5 1455, 
10 έπ.) 

317,6-10 < Β. 22.5.43 
319,20-23 < Β. 22.5.44 (Π.) 
320,1-3 < Β. 22.5.13.6 
320,24-27 < Β. 60.38.3 ΐ.ί. (Π.) 
323,19-21 < Β. 54.37.1 
324,18-19 < Β. 24.2.14 
326,8-10 X Ν. Λέοντος 96 
328,21-329,1 < Β. 60.8.5 
329,3-8 < Β. 60.8.6 
331,22-25 X Ν. Λέοντος 111+112 (Π.) 

1. ' Ο Βαλσαμών έκ παραδρομής σημειώνει 
δέν περίελήφθη είς τά Βασιλικά. 

δτι τδ μέρος τοϋτο (κεφ. 5) τήζ ^ 
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Τόμος Β' (Κανόνες Αποστόλων καί Οικουμενικών Συνόδων) 

8,8-9 X Β. 28.7.1 
8,17-25 X Β. 28.7.1 
9,10-12 (Ζ.) X Β. 3.1.11 
22,23-30 < Β. 3.2.2 (ΒΤ 105,18-23) 
24,13-21 < Β. 3.1.27 (ΒΤ 92,23-30) 
26,19-20 (Ζ.) X Β. 28.6.1 
28,21-29,1 < Β. 3.1.11 (ΒΤ 86,19-21, καί 25-31) 
31,7-11 (Ζ.) X Β. 60.51.64 (πρβλ. Ν. 142) 
35,12-13 < Β. 60.17.7 
36,19-23 < Β. 3.1.1 
51,27-28 X Β. 3.1.17 
53,8-15 Β. 5.2.5.1 
53,18-23 < Β. 5.2.5.1 
64,4-5 (Ζ.) χ Β. 60.37.83 
64,31-65,3 χ Β. 28.7.1 
74,9-10 X Β. 60.21.34+36 
86,3-5 < Β. 60.37.80 
86,7-8 χ Β. 60.37.2 
86,13-16 < Β. 60.58.4 
86,22-30 < Β. 60.37.79 
101,10-13 < Β. 8.1.1.5 
106,11-13 (Ζ.) Β. 3.1.32 
108,20-24 (Ζ.) < Β. 60.36.13 
121,21-25 X Ν. 123.29 (= Β. 3.1.45) 
127,14 X Β. 3.1.17 
130,8-9 X Ν’. Μανουήλ Α' έτ. 1166 (ΰόΙ^βΓ, Κβ£. 

1465) 
132,25-26 (Α.) X Β. 3.1.10 (πρβλ. Άθαν. 1.2.11 [σ. 6 στ. 

11-13]) 
156,13-158,13 < Ν. Αλεξίου Α' (ϋό1§θΓ, Κβ^. 1278)* 
171,30-31 χ Β. 5.3.4 
174,11-16 (Ζ.) < Β. 5.3.3 
223,16-22 < Β. 3.1.11 (ΒΤ 86,17-21) 
224,17-21 χ Ν. Λέοντος 68 
224,30-225,1 X Ν. Λέοντος 86 
225,20-24 (Α.) χ Ν. Λέοντος 68 
233,26-28 χ Ν. Λέοντος 7 
233,26-28 χ Ν. Λέοντος 8 
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234.9- 10 (Α.) 
239,11-14 
241.18- 24 (Ζ.) 
248.19- 25 

258,5-9 
261,30-33 
262,1 έπ. 
262.9- 14 
271.25- 26 (Ζ.) 
276.14- 16 
279.8- 11 (Ζ.) 
280.14- 19 
301.8- 9 
316.28- 31 
319.8- 17 
326,2-7 
326.16- 17 
332,33-34 
338.25- 26 
338.29- 31 
341,21-23 (Ζ.) 
342,15 
348.13- 27 

353.14- 17 
353.17- 19 
359,32-360,6 
363.30- 31 
363.31- 364,2 
372,9-12 
372.13- 15 
382.27- 28 
382.28- 29 
383.13- 19 

χ 
< 

< 

X 
< 

< 

< 

X 
X 
X 
X 

X 

< 

< 

X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

Ν. Λέοντος 8 
Β. 3.1.6 
Β. 3.3.1.1 
Ν. Ίσαακίου Αγγέλου έτ. 1193 (Οοΐ^βρ 

Κβ£. 1613)* 
Β. 28.6.1 
Β. 5.2.14 
. 1 

Β. 5.3.7 
Β. 4.1.1 
Β. 3.1.8 
Β. 60.58.4 
Ν. Λέοντος 35 (Π.) 
Β. 6.2.15 
Β. 4.1.15 
Ν. Λέοντος 79 
Β. 3.1.17 (ΒΤ 89,10-13) 
Β. 3.1.18 
Β. 3.1.45 
Β. 3.1.25 
Ν. Λέοντος 16 
Β. 3.2.1 
Β. 3.2.1 
Ν. Αλεξίου Α' έτ. 1107 (βοΙ^βΓ, Η«8· 

1236) 
Ν. Λέοντος 79 
Ν. Λέοντος 7 
Β. 60.8.5 
Β. 60.37.39 
Β. 60.37.39 
Ν. Λέοντος 4 
Ν. Λέοντος 15 
Β. 60.36.3 
Σχόλ. εις Β. 60.36.3 
Ν. Αλεξίου Β' έτ. 1182 (ΟδΙ^βΓ, 

1551)* 

1. Προφανώς σχόλιον βίς Β. 5.2.14, το ύποΐον δέν έχει περιβωΟη. 
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384,24-386,20 < Ν. Μανουήλ Α' έτ. 1150 ή 1165 (ϋδΐ^βρ, 
Κβ8. 1380)* (Π.) 

390,17-391,23 < Ν. Αλεξίου Α' ίτ. 1093 (ΌοΙ^θτ, Κθ£. 
1172)* 

393,32-394,28 < Ν. Αλεξίου Α' ίχ. 1087 (ϋδΙ^ΒΓ, Ββ£. 
1140)* 

400,10-21 X Ν. Λέοντος 6 
404,16-405,15 < Β. 4.1.17 
417,26-418,11 < Β. 4.1,19 
420,26-28 < Ν. 117.10 
421,21-23 X Ν. Ίσαακίου Αγγέλου Ιτ, 1186 { ΟοΙ^θγ, 

Ηθ£. 1573) 
422,20-21 X Β. 3.1.8 
422,28-423,3 < Ν. Λέοντος 2 
429,29-430,8 < Ν. Λέοντος 24 
430,15-18 X Β. 33.1.58-59 (ποβλ. ΙηβΙ. 1.11.4 καί 9) 
430,20-25 X Ν. Λέοντος 27 
431,13-19 < Β. 28.5.15 
447,14-17 < Ν. Λέοντος 65 
451,4-15 < Β. 4.1.16 
456,4-12 < Β. 1.1.4 
462,7-8 X Ν. Λέοντος 54 
463,20-24 X Ν. Λέοντος 58 
468,29-30 < Β. 8.1.1.5 
468,31-469,1 < Β. 21.1.17 
469,2-5 X Ν. Λέοντος 48 
469,8-17 < Ν. 118.5 (= Β. 37.4.13) 
469,18-19 < Β. 37.5.21 
472,27-28 < Β. 28.4.1 
475,12-14 < Β. 1.1.5 
475,15-17 < Β. 1.1.6 
475,18-19 < Β. 3.1.48 
477,15-17 (Ζ.) «Μ** Β. 44.3.107 
477,18-19 (Ζ.) < Β. 44.15.; = ϋ. 34.2.301 
477,22-23 (Ζ.) < Β. 2.2.50 
482.25-29 

4 < Β. 5.1.11 

1, Δοθέντος βτι ό τίτλος 15 του βιβλίου 44 των Βασιλικών είναι Γβ$1ί1α1ιΐ£, πρό¬ 

κειται ένταΰθα άσφαλώς περί χωρίου προερχομένου έκ των Πανδεκτών, πού ανήκει εις τό 
άνωτέρω βιβλίον καί τίτλον των Βασιλικών. 
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499,6 (Ζ.) Β. 2.3.106 

499,27-30 X Σχόλ. εις Β. 21.1.11 (Βδ 1236,8-12) 
500,17-503,20 < Ν. Αλεξίου Α' έ'τ. 1095 (Οό]£ΒΡ, Κβ£. 

1177} 

504,23-28 Μ*, Β. 60.38.1 (Π.) 

504,28-30 Β. 60.38.2 (Π.) 

504,31-505,1 Β. 60.38.3 (Π.) 

505,15-16 X Ν. Λέοντος 91 

508,23-28 X Ν. Λέοντος 32 (Π.) 

509,3-8 < Ν. 117.8.7 

509,3-11 < Ν. 134.10.1 

510,2-13 < Β. 60.37.83 

510,15-19 < Β. 60,37.84 

519,18-23 < Β. 60.39.1 

519,23-28 < Β. 60.39.3 

519,18-33 < Β. 60.39.3 

519,33-520,2 < Β. 60.39.3 

520,11-13 < Β. 60.39.3 

520,14-17 < Β. 60.39.1 

520,21-24 < Β. 60.39.5 

520,25-27 X Ν. Λέοντος 31 

521,24-26 < Β. 60.58.4 (Π.) 

521,27-31 X Β. 60.58.3+5+6 (Π.) 

521,32-522,5 X Β. 60.58.1 

523,13-15 (Ζ.) X Β. 28.7.3 
526,7-13 X Β. 28.7.3 
526,15-17 X Β. 28.7.4 
526,19-24 X Ν. Λέοντος 33 

527,16-18 < Β. 60.37.13 
527,25-528,6 (Α.) Β. 28.7.3 
528,15 (Ζ.) < Β. 22.5.5 πρ. 
529,12-13 Β. 22.5.5.3 
529,13-16 < Β. 22.5.4 
529,18-22 < Β. 22.5.5 πρ. +1+2+3 
537,9-12 (Ζ.) 
538,13-77 

< 
X 

Β. 5.1.11 
Β. 5.1.11 &ρρ. οπί. οο(1. Ρ - >Αθαν· 

4.3-8 

(σ. 52 στ, 40-42) 

540,16-17 < Β. 28.1.1 
541,29-31 X Ν. Λέοντος 93 (Π·) 

542,20-21 < Β. 9.7.17.1 
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542,22-25 < Β. 29.1.70 
542,24-543,1 X Β. 60.37.15+ Β. 60.58.2 
569,17-27 < Β. 3.1.21 
570,8-11 X Β. 3.3.2+3+4+5 
570,11-571,1 < Ν. Μανουήλ Α' ετ. 1144 

1334, 1335, 1336)* 
(Όό1§βΓ, Ββ§. 

576,20-21 < Β. 24.2.11 
576,22-23 < Σχόλ. είς Β. 24.2.11 (Βδ 1739,16) 
583,27-28 (Ζ.) Β. 1.1.47 
584,16-17 (Ζ.) X Β. 1.1.44 
585,7-11 < Β. 1.1.44 
585,12-14 < Β. 1.1.47 
585,14-19 < Β. 1.1.52 
586,29-30 X Β. 1.1.26 
596,19-22 X Β. 5.2.13 
597,9-28 < Ν. 120.11 (= Β. 5.2.13) 
598,9-12 < Ν. Μανουήλ Α' £τ. 1146 

1347)* 
(ϋδΐ^θΐ*, Κβ£. 

598,12-16 < Ν. Μανουήλ Α' Ιτ. 1158 
1425)* 

(ϋδΙ^βΓ, Πθ£. 

598,18-603,14 < Ν’. Μανουήλ Α' έτ. 1158 
1419)* 

(Οδΐ£6ΐ*, Ββ§. 

603,18-22 < Ν. Μανουήλ Α' &χ. 1176 
1523)* 

{ϋδΙ^θΓ, Κβ£. 

603,18-605,20 < Ν. Αλεξίου Β' έχ. 1181 
1550)* 

(Οόί^βι·, Κβ£. 

605,20-608,21 < Ν. Μανουήλ Α' έ'τ. 1153 
1390)* 

(ΟοΙ^θΓ, Ηβ£. 

608,22-611,24 < Ν. Μανουήλ Α' έχ. 1148 
1372)* 

(ϋδΙ^ΘΓ, Κβ£. 

619,4-5 X Ν. 123.13 (= Β. 3.1.25) 
626,18-627,11 < Ν. Λέοντος 14 
629,17-20 Β. 3.1.45 
629,21-23 < Β. 3.1.45 
629,28-31 X Β. 4.1.19 
633,25-26 X Β. 24.2.3+11 
634,14-636,30 < Ν. Αλεξίου Α' ετ. 1082 ή 

(Οόΐ£6Γ, Βββ. 1076)* 
1091 ή 1111 

640,17-19 X Β. 4.1.19 
651,10-14 < Β. 5.1.7 



216 Ελευθερίας Παπαγιάννη - Σπυρίδωνος Τρωϊάναυ 

651,18-21 Β. 3.1.33 
651,22-25 < Β. 5.3.11 
652,13-25 < Ν. Νικηφόρου Φωκά έτ. 964 (Οοΐ 

Κβ@. 699) ΒβΡ' 
652,28-653,13 < Ν. Βασιλείου Β' έ'τ. 988 (Βο]^ορ 

772) ’ θ?· 

653,14-21 < Ν. Μανουήλ Α' ετ. 1143 ή 1158 ή Ι173 
(Οο]§θρ, Κβ£. 1333)* 

653,21-23 < Ν. Μανουήλ Α' ετ. 1155 ή 1170 (ΌοΙοθγ 
Κβ§. 1398)* ’ 

653,23-27 < Ν. Αλεξίου Β' έ'τ. 1182 (ΌοΙ^γ, Κβ§ 
1553) 

666,10-13 X Β. 4,1.16 (Π.) 
667,3-9 < Β. 4.1.3 
668,31-669,16 (Ζ.) X Β. 4.1.9 
670,19-671,4 < Β. 4.1.9 
671,27-32 X Β. 45.3.8 
702,27-30 Β. 3.1.8 (ΒΤ 83,19-20) 
703,4-12 < Ν. 123.1.2 
703,13-21 < Ν. 123.1.2 

Τόμος Γ' (Κανόνες Τοπικών Συνόδων) 

30,34-35 X Ιη8ΐ. 2.6.2 (πρβλ. Β8 900,26-27, σχόλ. 
είς Β. 15.2.3) 

41,11-14 X Ν. Αέοντος 3 
42,29-31 (Α.) X Β. 60.58.1 
42,31-43,2 (Α.) *** Β. 60.58.4 
56,9-10 (Α.) Β. 60.37.85 
83,6-8 X Β. 28.7.1 
86,30-87,12 < Ν. Αέοντος 79 
102,28-103,2 < Ν. Αέοντος 66 (Π.) 
103,14-20 < Ν. Κωνσταντίνου Η' έτ. 1026 (Βοΐ^ι-, 

Κβ£. 823)* 
133,10-12 (Ζ.) < Β. 3.1.38 (ΒΤ 98,13-14) 
147,25-148,1 < Β. 3.1.38 (ΒΤ 98,13-20) 
148,12-13 X Β. 3.2.2 
197,13-14 X Ν. Αέοντος 54 
209,25-28 < Β. 3.1.2 πρ. 1 
210,1-5 < Β. 6.22.8 
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242,9-11 X Β. 

242,18-19 X Β. 

328,23-26 X Ν. 

329,14-16 (Α.) Β. 

334,25-26 X Β. 

335,8-9 < Β. 

335,10-11 < Β. 

336,27-29 X Β. 

337,29-31 < Β. 

337,32-33 < Β. 

338,1-3 < Β. 

338,5-33 < Β. 

339,8-10 < Β. 

361, 11-15 X Ν. 

365,6-17 (Ζ.) X Β. 

365,16-20 (Ζ.) X Β. 

365,22-25 (Ζ.) Β. 

365,27-30 (Ζ.) ·** Β. 

366,6-7 X Β. 

366,8-10 X Β. 

36611-14 *** Β. 

366,15-18 Β. 

397,30-32 < Β. 

398,1-4 < Β. 

410,29-411,5 < Β. 

422,7-10 X Β. 

422,10-13 X Β. 

471,16-24 < Β. 

471,24-31 < Β. 
471,31-472,1 < Β. 
472,2-4 X Β. 
472,5-12 < Β. 
495,12-22 X Ν. 
506,5-7 (Ζ.) X Β. 
506,31-33 X Β. 

9.1.100 
7.2.19-20+ Β. 9.3.52 
Λκονττος 72 (Π.) 
21.1.15 
3.3.9 
7.2.27.2 
7.2.53 
3.1.14 
60.43.3+4+5 (Π.) 
60.43.7 
60.43.6 
7.4.5.2 (Π.) 
7.3.24 (Π.) 
Μανουήλ Α' ετ. 1166 (ΟοΙ^θρ, Βββ. 
1465) 

35.8.41.141 
1.1.52 
5.3.16 πρ. 
5.3.16.1 
35.8.41.14 
1.1.49 
5.3.16 πρ. 
5.3.16.1 
31.3.3 
31.2.4 
4.1.4 
3.1.36 
3.1.37.1 
5.1.13 πρ. (Π.) 
5.1.11 (Π.) 
5.1.12 (Π.) 
5.1.13.1.2 (Π.) 
5.1.13.10 (Π.) 
15 (= Β. 6.18.1-16) 
5.3.15 
5.3.15 

1. Τλ χωρίον τούτο των Βασιλικών συγκρινόμενον πρδς τί» κείμενον τοΐί Βαλσαμώ- 
νος 8έν φαίνεται πλήρες, πράγμα δχι άπίΟανον, άν ληφθή ύπ’ δψιν &τ’. άλόκληρον τό βφλίον 
35 τών Βασιλικών είναι Γβδίΐΐυίιιπ]. 
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507,2-7 
508,8-12 

X 
X 

Ν. Κωνσταντίνου Ζ' (ΟδΙ^βΓ, Βββ 6";«\ 
Ν. Αλεξίου Α' έ'τ. 1095 13', κεφ. , 

£βΓ, Κβ£. 1178) °’ 
553,27-30 < Β. 3.1.14 
556,25-27 (Ζ.) X Β. 22.2.1+2 
575,33-576,2 < Β. 5.2.14(16) 
578,18-19 X Β. 60.18.18 
584,26-28 (Ζ.) < Β. 7.2.19 

585,9-10 < Β. 7.2.19 

597,29-35 < Β. 60.34.8 

597,35-598,1 < Β. 60.34.9 

598,1-2 < Β. 60.34.10 

598,2-8 < Β. 60.34.11 

600,4-17 < Β. 60.1.10 

601,26-28 < Β. 21.1.6 

601,28-29 < Β. 21.1.23 

601,29-30 < Β. 21.1.27 

601,31-34 < Β. 60.51.11 

602,2-4 < Β. 21.1.19 

602,23 (Α.) < Β. 21.1.23 

602,24 (Α.) < Β. 21.1.27 

602,30-32 (Α.) Β. 21.1.16 

Τόμος Δ' (Κανόνες των Αγίων Πατέρων) 

9,8-16 < Ν. Λέοντος 17 (έν μέρει) 

9,17-20 
$ X Ν. Λέοντος 17 

49,18-20 < Β. 60.37.15 (Π.) 

49,25-26 Ν. Λέοντος 33 ί.ί. (Π.) 

53,5-7 X Β. 60.20.1 

53,11-12 < Β. 60.20.2 

57,7-16 < Β. 60.12.43 (Π.) 

57,18-27 < Β. 50.3.59 

57,30-33 < Β. 34.20.1 

61,32-62,7 < Β. 60.36.1 

62,8-9 < Β. 60.36.3 

63,23-24 < Β. 60.17.6 (Π.) 

63,25-26 < Β. 60,17.2 (Π.) 

03,31-33 < Β. 10.2.14.4 
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65,2-4 X Β. 60.12.1 ή ΙμΙ. 4.1.8 (Π.)1 
109,4-6 < Β. 28.4.13 

115,35-116,3 < Β. 60.39.1 (έν μέρει) 

116,12-13 < Β. 60.39.4 

116,18-19 < Β. 60.39.11 

116,21-24 < Β. 60.39.3 

116,29-119,11 < Ν. Μανουήλ Κ' ετ. 
1467) (Π.) 

1166 (βόΙ^θΓ, Κ0£ 

122,9-13 (Ζ.) X Β. 28.7.1 

128,18-21 X Ν. Λέοντος 76 

152,7-9 (Ζ.) < Β. 60.58.4 

153,6-7 < Β. 28.4.2 

153,20-23 (Α.) X Β. 60.58.4 

158,25-29 < Β. 60.37.2 

160,26-27 X Β. 60.37.2 

172,1-6 < Β. 60.58.1 
176,19-21 < Β. 31.6.4 (Π.) 

180,25-29 (Α.) X Β. 28.7.3 

185,9-11 < Β. 60.37.5 

185,12-15 < Β. 60.42.13 

185,15-18 < Β. 60.42.14 

185,19-20 < Β, 28.5.12 

186,30-187,17 < Β. 28.4.46 

188,32-189,2 < Β. 28.4.1 

189,5-7 < Β. 28.5.6.1 

190,20-21 < Β. 60.30.1 

190,22 < Β. 60.17.7 

191,9-10 < Β. 60.39.14 

191,10-11 < Β. 60.39.15 
200,29-202,4 < Β. 28.7.6 

213,23-24 < Β. 60.39.15 

214,14-46 Β. 8.1.1.6 

219,23-25 X Β. 60.12.1 ή Ιη8ί. 4.1.8 (Π.)* 

1. Άναφέρομεν τόσον τήν διάταξιν τών Βασιλικών, όσον καί τήν τών Εισηγήσεων, 

διότι είναι άγνωστον είς ποίαν έκ τών δύο έστήριξε τήν [δικήν του διατύπωσιν ό Βαλσαμών. 
Πρβλ. καί Ηύξημ. Πρόχειρον 39.12 καί τήν σημ. 4 τοΰ έκδότου, 6 όποιος ώς πηγήν ανα¬ 

φέρει τό χωρίον του Βαλσαμώνας (όπου τό ο. 9 Οπ3£θΓ. Νγ$$. διορθωτέον είς 0. 9 Ογ0£0Γ· 

Νβ00868.}. 
2. Βλ. τήν προηγουμένων ύποσημείωσιν. 
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220,3-4 < Β. 60.12.65 
220,24-25 < Β. 60.37.85 

223,3-9 < Β. 60.37.76 

231,20-21 < Β. 60.12.48 

231,22-27 < Β. 60.12,50 

231,27-28 < Β. 60.12.62 

231,29-30 < Β. 60.6.3 

231,31 < Σχόλ. εις Β. 60.6.11 

237,34-238,1 < Ν. Μανουήλ Α' ετ. 1166 (ϋο]£βΓ, Κβ£ 

1467* βλ. Ζέπων, ΙΟΒ 1, σ. 405, στ. 
28-30) 

242,3-7 < Β. 60.37.84 

245,9-11 < Β. 41.4.2 (ΒΤ 1869,16-17) 

264,22-25 (Ζ.) < Β. 2.1.41 

264,25-26 (Ζ.) < Β. 2.1.42 

327,5-6 (Ζ.) < Β. 60.23.15 

327,6-7 (Ζ.) < Β. 60.23.1 

327,7-10 (Ζ.) < Β. 60.23.14 

327,31-33 < Β. 60.23.15 

327,33 < Β. 60.23.1 

328,1-3 < Β. 60.23.14 

340,28-30 X Ν. Λέοντος 111 

424,28-32 X Ν. Λέοντος 79 

Τόμος Δ* (Αποκρίσεις κ.λπ. Βαλσαμώνος) 

449,15-16 Β. 2.1.41 

450,22-23 *** Β. 46.3.1 
450,23-25 < Β. 46.3.5.3 
451,12 X Β. 2.4.21 
459,2-3 X Ν. Λέοντος 4+15 
469,6-16 < Ν. Μανουήλ Α' £τ. 1151 ή 1166 (Βδΐ£βΓ> 

Κβ§. 1384)* 
476,7-9 < ΟοΠ. ΤΗρ. 1.5,2 
478,1-7 < Ν. Λέοντος 3 
479,13-14 < Β. 5.1.2 
479,15-16 X Σχόλ. Θεοδώρου εις <2.1.2.2 (βλ. ' 

Τήρ. 1.2.2 σημ. 25, ΡΟ 138.1097 Ρ) 
483,28-32 < Β. 48.19.3 
486,11-25 < Ν. Λέοντος 54 
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402,9-11 X Ν, Ίσαακίου Κομνηνοΰ (ΟοΙ^βΓ, Κβ£. 943) 
495,12-13 Σχόλ. ζίς Β. 2.4.1 (Β8 25,11-12) 
496,5-8 < Β. 60.58.4 
504,25-32 Ν. 5.2 

505,1-8 < Β. 4.1.16 

507,30-508,3 < Β. 4.1.3 
512,21-22 < Β. 60.39.23 

512,23 < 
. 1 * 

512,26-32 < Β. 1.1.17 

524,6-10 < Ν. Κωνσταντίνου Μονομάχου ετ. περίπου 
1045 (ΌοΙ^θγ, Κβ§. 864)* 

531,15-19 X Β. 6.18.1 

537,22-538,30 < Ν. Αλεξίου Α' {βο1§βΓ, Κβ£. 1278) 
555,14-16 X Ν. Αλεξίου Α' $γ. 1093 (061$β", Ββ§. 

1172) 
560,5-9 X Β. 28.5.1 

1. Προφανώς σχόλιον εις Β. 60,39.23, το όποιον 8έν είναι άλλοθεν γνωστόν. 
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Β'. Αντίστροφος Πίναξ 

<:
 

9
 

Ο
 Έμεσηνοΰ Νεαραι 

1.2.11 Β' : 132, 25-26 
4.3.8 Β' : 538, 13-17 

Βασιλικά 

1.1.1 Α' : 35, 15-18 
1.1.4 Β' : 456, 4-11 
1.1.5 Β' : 475, 12-14 
1.1.6 Β' : 475, 15-17 
1.1.7 Α' : 193, 31-194, 2 
1.1.17 Δ' : 512, 26-32 
1.1.18 Α' : 264, 6-7 

1.1.19 Α' : 264, 7-8 
1.1.20 Α' : 264, 9-10 
1.1.21 Α' : 264, 10-13 
1.1.23 Α' : 264, 18-22 
1.1.24 Α' : 264, 23-24 
1.1.25 Α' : 264, 24-25 
1.1.26 Α' : 264, 25-265, 2 

Β' : 586, 29-30 
1.1.28 Α' : 267, 22-24 
1.1.29 Α' : 265, 6-17 
1.1.30 Β' : 265, 20 
1.1.44 Β' : 584, 16-17/585, 7-11 
1.1.45-47 Α' : 128, 23-26 
1.1.47 Β' : 583, 27-28 /585, 12-14 
1.1.49 Γ' : 366, 8-10 
1.1.51 Α' : 262, 6-15 
1.1.52 Α' : 123, 21-29 

Β' : 585, 14-19 
Γ' : 365, 18-20 

2.1.28 Α' : 42, 1-2 
2.1.41 Α' : 39, 11-18/41, 26-27 

Δ' : 264, 22-25/449, 15-16 
2.1.42 Α' : 39, 18-19 

Δ' : 264, 25-26 
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2.1-43 Α' : 39, 20-21 
2.1-44 Α' : 39, 21-23 
2.1.45 Α' : 39, 24 
2.1.46 Α' * 39, 25-27 
2.2.15 Α' : 97, 28-30 
2.2.24 Α' • 125, 3-4 
2.2.50 Β' : 477, 22-23 
2.2.139 Α' : 309, 9-11 
2.3.85.1 Α' : 279, 20-21 
2.3.106 Β' : 499, 6 
2.3.183 Α' : 40, 10-12 
2.4.21 Δ' : 451, 12 
2.6.20 Α' : 144, 28-29 
3.1.1 Β' : 36, 19-23 
3.1.2 7ϋρ. —{— 1 Γ' : 209, 25-28 
3.1.3 Α' : 57, 20-25 
3.1.6 Β' : 239, 4-14 
3.1.8 Α' : 47, 29-48, 14/59, 22-60, 10/67, 3-4 

Β' : 276, 14-16 /422, 20-21 /702, 27-30 
3.1.9 Α' : 43, 12-44, 3 
3.1.10 Β' : 132, 25-26 
3.1.11 Α' : 77, 21-26 

Β' : 9, 10-12/28, 21-29, 1 /223, 16-22 
3.1.14 Γ' : 336, 27-29/553, 27-30 
3.1.17 Β' : 51, 27-28/127, 14/326, 2-7 
3.1.18 Β' : 326, 16-17 
3.1.19 Α' : 114, 17-23 
3.1.21 Α' : 183, 4-14 

Β' : 569, 17-27 
3.1.23 Α' : 184, 20-24 

3.1.24 Α' : 59, 15-21 
3.1.25 Α' : 66, 16-18,20-22 

Β' : 338, 25-26 
3,1.27 Α' : 213, 9-11 

Β' : 24, 13-21 

3.1.29-31 Α' : 62, 8-63, 6 
3.1.32 Α' : 75, 1-5/78, 5-7 

Β' : 106, 11-13 
3.1.33 Β' : 651, 18-21 
3.1.35 Α' : 71, 5-14 

223 
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3.1.36 
3.1.37 

3.1.38 

3.1.45 
3.1.48 
3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 
3.3.1.1 
3.3.2-5 
3.3.6 
3.3.8 
3.3.9 
4.1.1 
4.1.3 

4.1.9 
4.1.11 
4.1.12 
4.1.14 

4.1.15 

4.1.16 

4.1.17 
4.1.19 
5.1.2 
5.1.5 
5.1.7 
5.1.10 
5.1.11 
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Γ : 422, 7-10 
Α' : 181, 10-14 
Γ' : 422, 10-13 
Α' : 181, 16-25 
Γ' : 133, 10-12/147, 25-148, 1 
Β' : 332, 33-34/629, 17-20, 21-23 
Β' : 475, 18-19 
Α' : 69, 26-70, 5 
Β' : 341, 21-23/342, 15 
Α' : 64, 14-24 
Β' : 22, 23-30 
Γ' : 148, 12-13 
Α' : 237, 15-29 
Β' : 241, 18-24 
Β' : 570, 8-11 
Α' : 74, 22-24 
Α' : 241, 2-7 
Γ' : 334, 25-26 
Β' : 271, 25-26 
Α' : 222, 10-33 
Β' : 667, 3-9 
Δ' : 507, 30-508, 3 
Β' : 668, 31-669, 16/670, 19-671, 4 
Α' : 297, 21-24 
Α' : 223, 1-3/224, 11-15 
Α' : 222, 2-10 
Γ' : 410, 29-411, 5 
Α' : 213, 17-19 
Β' : 316, 28-31 
Β' : 451, 4-15/666, 10-13 
Δ' : 505, 1-8 
Β' : 404, 16-405, 15 
Β' : 417, 26-418, 11 /629, 28-31 /640, 17-19 
Δ' : 479, 13-14 
Α' : 43, 5-8 
Β' : 651, 10-14 
Α' : 100, 31-102, 1 
Α' : 131, 21-132, 2 
Β' : 482, 25-29/537, 9-12/538, 13-17 
Γ' : 471, 24-31 

3-5-19*3 
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5.1.12 Γ' : 471, 31-472, 1 
5.1.13 Γ' : 471, 16-24/472, 2-4, 5-9 
5.2.5.1 Β' : 53, 8-15, 18-23 
5.2.13 Β' : 596, 19-22 
5.2.14 Α' : 102, 9-12 

Β' : 261, 30-33 
5.2.14 (16) Γ' : 575, 33-576, 2 
5.3.2 Α' : 36, 17-37, 5 
5.3.3 Β' : 174, 11-16 
5.3.3-5 Α' : 44, 7-24 
5.3.4 Β' : 171, 30-31 
5.3.7 Β' : 262, 9-14 
5.3.11 Α' : 88, 1-20 

Β' : 651, 22-25 
5.3.12 Α' : 103, 24-104, 2 
5.3.12-14 Α' : 86, 13-87, 33 
5.3.13 Α' : 100, 12-18 
5.3.15 Α' : 241, 12-14 

Γ' : 506, 5-7, 31-33 
5.3.16 Γ' : 365, 22-25, 27-30 /366, 11-14, 15-18 
6.1.46 Α' : 110, 3-5 
6.2.15 Β' : 301, 8-9 
6.3.28 Α' : 220, 8-17 
6.18.1 Δ' : 531, 15-19 
6.19.7.2 Α' : 177, 21-23 
6.22.8 Α' : 152, 6-8 

Γ' : 210, 1-5 
7.2.19 Γ' : 584, 26-28 /58ο, 9-10 
7.2.19-20 Α' : 235, 2-14 

Γ' : 242, 18-19 
7.2.27.2 Γ' : 335, 8-9 
7.2.53 Γ' : 335, 10-11 
7.3.24 Γ' : 339, 8-10 
7.4.5.2 Γ' : 338, 5-33 
7.6.14 Α' : 60, 31-32 
7.17.26 Α' : 192, 26-32 
8.1.1 Β' : 101, 10-13/468, 29-30 

Δ' : 214, 14-16 
9.1.92 Α' : 232, 23-26 
9.1.100 
εεβς, με· 

Γ' : 242, 9-11 
1ί 
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9.1.143 Α' : 194, 9-12 
9.3.14 Α' : 234, 31-32 
9.3.52 Α' : 235, 16-17 

Γ' : 242, 18-19 
9.7.17.1 Β' : 542, 20-21 
10.2.14.4 Δ' : 63, 31-33 
12.1.61.10 Α' : 91, 14-18 
19.1.87 Α' : 53, 21-54, 1 
21.1.1 Α' : 178, 14-17 
21.1.6 Γ' : 601, 26-28 
21.1.15 Γ' : 329, 14-16 
21.1.16 Γ' : 602, 30-32 
21.1.17 Β' : 468, 31-469, 1 
21.1.19 Γ' : 602, 2-4 
21.1.20 Α' : 178, 19-20 
21.1.23 Γ' : 601, 28-29/602, 23 
21.1.27 Γ' : 601, 29-30/602, 24 
21.1.33 Α' : 178, 27-30 
21.1.45 Α' : 179, 2-9 
21.1.46 Α' : 178, 23-24 
21.2.1 Α' : 207, 6-9 
21.2.10 Α' : 277, 14-15 
21.2.11.4 Α' : 277, 16-17 
22.2.1-2 Γ' : 556, 25-27 
22.5.3.3 Α' : 315, 16-22 
22.5.4. Β' : 529, 13-16 
22.5.5 Β' : 528, 15/529,12-13, 18-22 
22.5.13.6 Α' : 320, 1-3 
22.5.43 Α' : 315, 24-27/317, 6-10 
22.5.44 Α' : 319, 20-23 
24.2.3 Β' : 633, 25-26 
24.2.11 Β' : 576, 20-21/633, 25-26 
24.2.14 Α' : 324, 18-19 
28.1.1 Β' : 540, 16-17 
28.2.2 Α' : 272, 15-273, 3 
28.4.1 Β' : 472, 27-28 

Δ' : 188, 32-189,2 
28.4.2 Α' : 310, 21-22 

Δ' : 153, 6-7 
Δ' : 109, 4-6 28.4.13 
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28.4.20 Α' : 278, 19-25 
28.4.22 Α' : 278, 25-29 
28.4.24 Α' : 278, 30-279,1 
28.4.41 Α' : 279, 2-10 
28.4.43 Α' : 277, 25-31 
28.4.40 Δ' : 186, 30-187, 17 
28.5.1 Δ' : 560, 5-9 
28.5.1-2 Α' : 280, 12-21 
28.5.6.1 Δ' : 189, 5-7 
28.5.12 Δ' : 185. 19-20 
28.5.14-15 Α' : 303, 29-304, 4 
28.5.15 Β' : 431, 13-19 
28.5.35 Α' : 277, 19-23 
28.5.39 Α' : 277, 33-278, 14 
28.6.1 Β' : 26, 19-20/258, 5-9 
28.7.1 Α' : 73, 19-24/221, 5-7/302, 17-33 

Β' : 8, 8-9, 17-25 /64, 31-65, 3 
Γ' : 83, 6-8 
Δ' : 122, 9-13 

28.7.3 Α' : 297, 5-7 
Β' : 523, 13-15/526, 7-13/527, 25-528, 6 
Δ' : 180, 25-29 

28.7.4 Β' : 526, 15-17 
28.7.6 Δ' : 200, 29-202, 4 
28.12.2 Α' : 209, 10-12 
29.1.70 Β' : 542, 22-25 
30.1.5.10-13 Α' : 93, 8-14 
31.2.4 Γ' : 398, 1-4 
31.3.3 Γ' : 397, 30-32 
31.5.1 Α' : 77, 28-29/79, 32-80, 3 
31.6.4 Δ' : 176, 19-21 
31.7.11 Α' : 124, 22-24 
33.1.58-59 Β' : 430, 15-18 
34.1.20.1 Γ' : 57, 30-32 
35.1.6 Α' : 127, 30-33 
35.8.41 Α' : 245, 27-29/310, 24-311, 8 

Γ' : 365, 6-17/366, 6-7 
35.16.14 Α' : 127, 23-28 
37.5.21 Β' : 469, 18-19 
38.10.10-12 Α' : 93, 16-19 
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38.19.3 
41.1.5 
41.4.2 
42.3.4 
43.1.19 
43.1.26-27 
43.1.38.24-25 
43.1.83.5 
43.1.137.6 
44.1.39.8-10 
44.3.107 
44.14.4 
44.15.38.2 

44.15.; 
44.18.30.29 

45.1.42 
45.2.7 

45.2.9 
45.3.8 
46.1.16 

46.1.20 

46.3.1 
46.3.5.3 
48.8,35 

48.18.3 
48.19.3 

50.2.29.1 
50.3.8 
50.3.9.2 
50.3.59 
50.4.13 
53.3.31 
54.23.1 
54.37.1 
56.7.13 
58.10.1.1 
58.13.17.4 
58.14.2.1 
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Α' : 128, 2-8 
Α' : 99, 26 
Δ' : 80, 9-11 
Α' : 110, 7-13/198, 20-25 
Α' : 300, 2-4 
Α' : 110, 17-19 
Α' : 96, 3-5 
Α' : 96, 7-10, 16-20 
Α' : 96, 23-27 
Α' : 93, 21-24 
Β' : 477, 15-17 
Α' : 128, 11-16 
Α' : 98, 29-33 
Β' : 477, 18-19 
Α' : 103, 20-21 
Α' : 306, 24-307, 9 
Α' : 306, 4-8 
Α' : 306, 9-11 
Β' : 671, 27-32 
Α' : 307, 11-12 
Α' : 307, 13-14 

Δ' : 450, 22-23 
Δ' ; 450, 23-25 
Α' : 98, 23-25 
Α' : 217, 16-17 
Α' : 308, 28-309, 3 

Δ' ; 483, 28-32 
Α' : 94, 1-2 
Α' : 94, 8-10 
Α' : 124, 26-125, 1 
Δ' : 57, 18-27 
Α' : 94, 29-31 
Α' : 206, 17-19 
Α' : 144, 25-26 
Α' : 323, 19-21 
Α' : 196, 2-23 
Α' : 93, 26-30 
Α' : 93, 32-33 
Α' ·. 94, 12-15 



58.15.1 
59.1.8 
59.3.1 
59.3.13 
60.1.10 

60.3.7 
60.5.47 
60.6.3 
60.6.20 
60.6.35 
60.8.5 

60.8.6 
60.12.1 
60.12.43 
60,12.48 
60.12.50 
60.12.62 
60.12.65 
60.17.2 
60.17.6 
60.17.7 

60.18.18 
60.20.1 

60.20.2 
60.21.1 
60.21.34-36 
60.21.41 
60.23.1 

60.23.3 
60.23.7 
60.23.8 
60.23.9 
60.23.14 
60.23.15 
60.27.1 
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Α' : 94, 17-21 
Α' : 208, 25-28 
Α' : 208, 29-31 
Α' : 208, 31-32 
Α' : 232, 18-19 
Γ' : 600, 4-17 
Α' : 198, 15-17 
Α' : 217, 3-14 
Α' : 231, 29-30 
Α' : 112, 11-13 
Α' : 206, 7-10 
Α' : 328, 21-329, 1 
Β' : 359, 32-360, 6 
Α' : 329, 3-8 
Δ' : 65, 2-4/219, 23-25 
Δ' : 57, 7-16 
Δ' : 231, 20-21 
Δ' : 231, 22-27 
Δ' : 231, 27-28 
Δ' : 220, 3-4 
Δ' : 63, 25-26 
Δ' : 63, 23-24 
Β' : 35, 12-13 
Δ' : 190, 22 
Γ' : 578, 18-19 
Α' : 206, 23-24 
Δ' : 53, 5-7 
Δ' : 53, 11-12 
Α' : 228, 29-31 
Β' : 74, 9-10 
Α' : 229, 2-4 
Α' : 208, 12 
Δ' : 327, 6-7, 33 
Α' : 208, 13-15, 20-22 
Α' : 208, 23-24 
Α' : 208, 9-10 
Α' : 208, 10 
Α' : 327, 7-10/328, 1-3 
Δ' : 327, 5-6, 31-33 
Α' : 225, 20-22 
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60.27.3 Α' 
60.27.4 Α' 
60.32.2 Α' 
60.34.8 Γ' 
60.34.9 Γ' 
60.34.10 Γ 
60.34.11 Γ 
60.36.1 Α' 

Δ' 

60.36.3 Β' 
Δ' 

60.36.4 Α' 

60.36.13 Β' 

60.37.2 Α' 
Β' 
Δ' 

60.37.13 Β' 
60.37.15 Β' 

Δ' 
60.37.37 Α' 
60.37.39 Β' 
60.37.65 Α' 
60.37.72 Α' 
60.37.75 Α' 
60.37.76 Α' 

Δ' 
60.37.77 Α' 
60.37.78 Α' 
60.37.79 Β' 
60.37.80 Β' 

60.37.83 Α' 
Β' 

60.37.84 Β' 
Δ' 

60.37.85 Γ' 
Δ' 

60.38.1 Β' 
60.38.2 Β' 
60.38.3 Α' 

Β' 

: 225, 15-18 
: 225, 26-29 
: 97, 13-15 
: 597, 29-35 
: 597, 35-598, 1 
: 598, 1-2 
: 598, 2-8 
: 97, 17-26/110, 30-111, 8 
: 61, 32-62, 7 
: 382, 27-28 
: 62, 8-9 
: 230, 5-13 
: 108, 20-24 
: 307, 21-25 
: 86, 7-8 
: 158, 25-29/160, 26-27 
: 527, 16-18 
: 542, 24-543, 1 
: 49, 18-20 
: 128, 21-22 
: 363, 30-364, 2 
: 185, 9-11 
: 302, 12-15 
: 303, 3-12 
: 303, 13-19 
: 223, 3-9 
: 303, 19-22 
: 303, 22-27 
: 86, 22-30 
: 86, 3-5 
: 219, 27-31 
: 64, 4-5/510, 2-3 
: 510, 15-19 
: 242, 3-7 
: 56, 9-10 
: 220, 24-25 
: 504, 23-28 
: 504, 28-30 
: 320, 24-27 
: 504, 31-505, 1 
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60.39.1 

00.39.3 

60.39.4 
60.39.5 
60.39.11 
60.39.14 
60.39.15 
60.39.23 
60.39.24 
60.39.25 
60.39.26 
60.39.27 
60.39.28 
60.41.22 
60.42.13 
60.42.14 
60.43.3-5 
60.43.6 
60.43.7 
60.45.2 
60.45.5 
60.45.6 
60.50.1 
60.50.24 
60.51.11 

60.51.13 
60.51.15 
60.51.25 
60.51.52 
60.51.53 
60.51.64 

60.54.24 
60.58.1 

Β' : 519, 18-23/520, 14-17 
Δ' : 115, 35-116, 3/190, 20-21 
Α' : 199, 13-15 
Β' : 519, 23-28, 28-33/519, 33-520, 2/520, 

11-13 
Δ' : 116, 21-24 
Δ' : 116, 12-13 
Β' : 520, 21-24 
Δ' : 116, 18-19 
Δ' : 191, 9-10 
Δ' : 191, 10-11/213, 23-24 
Δ' : 512, 21-22 
Α' : 189, 6-10 
Α' : 189, 23-26 
Α' : 190, 1-4 
Α' : 192, 10-11 
Α' : 192, 12-17 
Α' : 128, 18-19 
Δ' : 185, 12-15 
Δ' : 185, 15-18 
Γ' : 337, 29-31 
Γ' : 338, 1-3 
Γ' : 337, 32-33 
Α' : 111, 9-14/209, 4-5 
Α' : 209, 6-8 
Α' : 111, 25-27 
Α' : 194, 17-19 
Α' : 194, 22-26 
Α' : 232, 10-13 
Γ' : 601, 31-34 
Α' : 232, 14-16 
Α' : 111, 28 
Α' : 234, 13-18, 18-20 
Α' : 232, 28-29 
Α' : 194, 28-31 
Α' : 54, 6-55, 27 
Β' : 31, 7-11 
Α' : 196, 29-31 
Α' : 213, 22-214, 3 /217, 22-218, 13 
Β' : 521, 32-522, 5 
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Γ : 42, 29-31 
Δ" : 172, 1-6 

60.58.2 Β' : 542, 24-543, 1 
60.58.3+5+6 Β' : 521, 27-31 
60.58.4 Β' : 86, 13-16/279, 8-11/521, 24-26 

Γ : 42, 31-43, 2 
Δ' : 152, 7-9/153, 20-23/496, 5-8 

60.63.1 Α' : 229, 5-14 

Βασιλικών Σχόλια (Βδ) 

7, 21-25 Α' : 39, 29-30 
25, 11-12 Δ' : 495, 12-13 

1236, 8-12 Β' : 499, 27-30 

1455, 10 έπ. Α' : 317, 1-3 
1739, 16 Β' : 576, 22-23 

2401, 21-22 Α' : 99, 27-29 
Σχόλ. εις Β. 60.6.11 Δ' : 231, 31 
Σχόλ. εις Β. 60.36.3 Β' : 382, 28-29 

Οοάβχ Ιιΐδίίηίαηιΐδ 

1.3.39 Α' : 58, 4-5 
1.4.29.3 Α' : 172, 1-2 

Οοΐΐβοΐϊο Τπρ&ΓΐίΙ& 

1.5.2 Δ' : 476, 7-9 

ΙηβΙίΙυΙίοηββ 

1.11.4, 9 Β' : 430, ι5-18 
2.6.2 Γ' : 30, 34-35 
4.1.8 Δ' : 65, 2-4/219, 23-25 

Νεαραί Ιουστινιανού 

5.2 Δ' : 504, 25-32 
15 Γ' : 496, ι2-22 

58 Α' : ίΐΒ, 31-22 
115.3 Α' : 3*1, 22-23 
117.8.7 Β' : 509, 
117.10 Α' : 297, £8-29 

Β' : 420, $6-28 

118.5 Β' : 409, $-17 
120.11 Β' : 597, ρ-28 
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123.1.2 Β' : 703, 4-12, 13-21 
123.9 Α' : 153, 12-13 
123.13 Β' : 619, 4-5 
123.29 Β' : 121, 21-25 
134.10.1 Β' : 509, 10-11 
142 Β' : 31.7.11 

Νεαραι Λέοντος 

2 Β' : 422, 28-423, 3 
3 Γ' : 41, 11-14 

Δ' : 478, 1-7 
4 Β' : 372, 9-12 

Δ' : 459, 2-3 
6 Β' : 400, 10-21 
7 Β' : 233, 26-28/353, 17-19 
8 Β' : 233, 26-28/234, 9-10 
9-11 Α' : 77, 33-78, 1 
10 Α' : 78, 20-27 
14 Β' : 626, 18-627, 11 
15 Β' : 372, 13-15 

Δ' : 459, 2-3 
16 Β' : 338, 29-31 
17 Δ' : 9, 8-16, 17-20 
24 Β' : 429, 29-430, 8 

27 Β' : 430, 20-25 

31 Β' : 520, 25-27 
32 Β' : 508, 23-28 

33 Β' : 526, 19-24 
Γ' : 49, 25-26 

35 Β' : 280, 14-19 

48 Β' : 469, 2-5 
54 Β' : 462, 7-8 

Γ' : 197, 13-14 

Δ' : 486, 11-25 

58 Β' : 463, 20-24 

65 Β' : 447, 14-17 
66 Γ' : 102, 28-103, 2 
68 Α' : 159, 19-23 

Β' : 224, 17-21 /225, 20-24 
72 Γ' : 328, 23-26 

233 
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76 Δ' 
79 Β' 

Γ' 
Δ' 

86 Α' 
Β' 

91 Β' 
93 Β' 
96 Α' 
111 Δ' 
111-112 Α' 

Νεαραι των λοιπών μετά τον 

Αλεξίου Α' 

έτ. 1081 Α' 
ετ. 1082 η 1091 ή 1111 Β' 
έτ. 1084 Α' 
ετ. 1087 Β' 
έτ. 1092 (δύονεαραι) Α' 
έτ. 1092 ή 1107 Α' 
έτ. 1093 Β' 

Δ' 
έτ. 1095 (δύο νεαραι) Β' 

Γ' 
ετ. 1095 ή 1110 Α' 
έτ. 1107 Β' 
έτ. ; Β' 

Δ' 

Αλεξίου Β' 

έτ. 1181 Β' 
έτ. 1182 (δύο νεαραι) Β' 

Βασιλείου Β' 

έτ. 988 Β' 

Ηρακλείου 
έτ. 629 Α' 

: 128, 18-21 
: 319, 8-17/353, 14-17 
: 86, 30-87, 12 
: 424, 28-32 
: 159, 25-28 
: 224, 30-225, 1 
: 505, 15-16 
: 541, 29-31 
: 326, 8-10 
: 340, 28-30 
: 331, 22-25 

Ιουστινιανόν αύτοκρατόρων 

: 165, 29-166, 5 
: 634, 14-636, 30 
: 284, 25-289, 18/301, 7-12 
: 393, 32-394, 28 

284, 1-10/289, 20-291, 3 
67, 16-68, 6 
390, 17-391, 23 
555, 14-19 
500, 17-503, 20 
508, 8-12 
166, 18-167, 16 
348, 13-27 
156, 13-158, 13 
537, 22-538, 30 

: 603, 18-605, 20 
: 383, 13-19/653, 23-27 

: 652, 28-653, 13 

: 165, 23-26 

Ίσαακίου Αγγέλου 
έτ. 1185 ή 1186 Α' : 291, 10-20 
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έ'τ. 1186 Β' : 421, 21-23 
ετ. 1193 

’ ίσαακίου Κομνηνοΰ 

Β' : 248, 19-25 

έτ. ; Α' : 75, 21-76, 8 

Κιυνσταντίνου Ζ' 

Δ' : 492, 9-11 

έτ. ; Γ' : 507, 2-7 

Κωνσταντίνου Η' 

έ'τ. 1026 Γ' : 103, 14-20 

Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου 
ίτ. 1045 Δ' : 524, 6-10 

Μανουήλ Α' 

έ'τ. 1143 ή 1158 ή 1173 Α' : 153, 21-30 
(δύο νεαραί) Β' : 653, 14-21 

ετ. 1144 Β' : 570, 11-571, 1 
έ'τ. 1145 ή 1160 ή 1175 Α' : 283, 5-29 
έτ. 1146 Β' : 598, 9-12 
ετ. 1148 Β' : 608, 22-611, 24 
έ'τ. 1150 ή 1165 Β' : 384, 24-386, 20 
έ'τ. 1151 ή 1166 Δ' : 469, 6-16 
ίτ. 1153 Β' : 605, 20-608, 21 
ίτ. 1155 ή 1170 Β' : 653, 21-23 
έ'τ. 1158 (δύο νεαραί) Β' : 598, 12-16/598, 18-603, 14 
ίτ. 1166 (τέσσαρες Α' : 84, 10-85, 23/136, 22-140, 5/282,8-15 

νεαραί) Β' : 130, 8-9 
Γ' : 361, 11-15 
Δ' : 116, 29-119, 11/237, 34-238, 1 

ίτ. 1176 Β' : 603, 18-22 

Νικηφόρου Φωκά 
ίτ. 964 Β' : 652, 13-25 

δγηορ8Ϊ8 Ββδΐΐίοοηηη 
Λ 2.30 Α' : 71, 17-18 

Θεόδωρος 
είς 0.1.2.2 Δ' : 479, 15-16 
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Παράρτημα 

(Τθ8ΪίϊϊΐοηΪ8. εις τό Ηύζημένον Πρόχειρον τήζ ερμηνείας του Βαλσαμωνος)* 

Α' : 53,19-55, 27 > 39.236 
Α' : 136,18-22 > 40.49 ϊΧ 
Α' : 136,22-140,5 > 40.50 

Α' : 165,21-26 > 40.6 
Α' : 165,26-166,5 > 40.7 
Α' : 166,12-167,16 > 40.8 
Α' : ΐ89,23-26(;) > 39.67 
Α' : 190,28-31 > 39.118 

Α' : 192,26-32(0 > 39.62 
Α' : 208,25-28(0 > 39.166 

Α' : 208,29-31 > 39.167 
Α' : 208,31-32 > 39.168 

Α' : 225,15-18(0 > 39.22 

Α' : 229,2-4(0 > 39.21 

Α' : 229,5-8(0 > 39.51 

Α' : 229,8-14(0 > 39.50 

Α' : 277,33-278,3 (0 > 4.62 

Α' : 278,19-24(0 > 4.63 
Α' : 278,25-29(0 > 5.5 
Α' : 278,30-279,1 > 2.15 
Α' : 279,2-10 > 2.16 
Α' : 279,15-27 > 4.49 
Α' : 284,25-289,18 > 2.20 
Α' : 289,19-291,3 > 2.21 
Α' : 292,16-293,14 > 2.22 
Α' : 297,5-19 > 12.35 
Α' : 297,19-26 > 12.36 
Α' : 297,27-298,1 > 12.37 
Α' : 298,1-19 > 12.38 
Α' : 300,15-20 > 1.24 
Α' : 300,27-301,8 > 1.25 
Α' : 304,30-305,3 > 39.96 
Α' : 306,5-7(0 > 25.4 

1. Κατά την £κδ. 0. Ε. Ζ 81 Ο Π »ΓΪαβ νοη Βίη&θηΐΐιαΐ = Ζέ- 
π ω ν, 7. 

2. ΈπΙ τών χωρίων του Βαλσαμώνος, πού συνοδεύονται ύπύ^έρωτηματίκοΰ, ή 
Ιδιότης ώς άμέσου πηγης τοϋ Ηύξημένου Προχείρου δέν είναι βεβαία, δοθέντος δτι ό 
συντάκτης του τελευταίου ένδέχεται να έχρησίμοποίησεν άπ’ ευθείας τύ κείμενον τών 
Βασιλικών. 
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Α' : 306,7-8{;) > 25.5 
Α' : 306,9-11(;) > 25.6 
Α' : 306,24-307,4 (;) > 25.7 
Α' : 307,4-9(;) > 25.10 
Α' : 307,11-12 {;) > 25.8 
Α' : 307,13-14 {;) > 25.9 
Α' : 310,21-22 > 4.7 
Α' : 311,13-312,3 > 4.53 
Α' : 315,12-19 (;) > 27.286 
Α' : 315,19-27 (;) > 27.287 
Α' : 319,20-23(;) > 27.295 
Α' : 320,24-27{;) > 27.296 
Α' : 320,28-30 > 27.297 
Α' : 331,20-27 > 39.253 

Β' : 95,13-26 > 40.96 
Β' : 97,11-21 > 40.98 
Β' : 280,13-19 > 39.101 ϊ.ί. 
Β' : 384,25-386,20 > 40.95 
Β' : 430,33-431,26 X 8.34 
Β' : 500,17-503,20 > 34.17 
Β' : 504,23-28 > 39.226 
Β' : 504,28-505,1 > 39.227 
Β' : 508,22-28 ) 12.13 

Β' : 521,24—26 (;) > 39.102 

Β' : 524,27-31 > 39.103 

Β' : 541,29-31 > 4.26 

Β' : 666,10-13 > 28.53 

Β' : 666,13-16 > 28.54 

Β' : 666,16-22 > 28.55 

Γ' : 102,28-103,2 > 39.79 

Γ' : 328,14-27 > 39.237 

Γ' : 337,28-31 > 39.238 

Γ' : 338,3-339,2 ) 39.239 

Γ' : 339,2-16 > 39.240 

Γ' : 471,16-24(;) > 39.241 

Γ' : 471,24-31(5) > 39.242 

Γ' : 471,31-472,1(;) > 39.245 

Γ' : 472,2-4 > 39.246 

Γ' : 472,5-12 > 39.247 

Δ' : 49,15-22 > 12.16 

Δ' : 49,25-26 > 12.17 

Δ' : 49,26-31 > 12.18 

Δ' : 57,7-16(;) > 39.89 

Δ' : 57,18-27{;) > 39.90 

Δ' : 63,23-24{;) > 39.85 

Δ' : 63,25-26(;) > 39.86 
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Δ' : 63,35-64,1 > 39.87 
Δ' : 65,2-4 > 39.12 

Δ' : 103,30-106,27 > 4.55 

Δ' : 116,25-119,11 > 39.222 

Δ' : 176,14-18 X 39.211 

Δ' : 176,19-21 (;) > 39.210 

Δ' : 227,8-12 X 8.91 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΩΊ-ΑΝΟΣ 



ΤΟΙΙΟΓ ΡΑΦΤΚΑ ΒΕΛΙΓΟΣΤΙΔΟΣ 
Κριτική θεώρησις έπόψεως Στεφάνου Δραγούμη* 

Εις μνήμην 
Στεφάνου Ν. Δραγούμη (ή 1923-1983) 

ΓΕΝΙΚΑ. Άκμάζουσα μεσοβυζαντινή πολιτεία τής πελοποννησιακής εν- 
δοχώρας ή Βελίγοστη1, κειμένη ποτέ εις τήν νοτιοδυτικήν περιφέρειαν τής 
μεγαλοπολιτικής λεκάνης, άπετέλεσε τον ενδιάμεσον συνδετικόν κρίκον τής 
οικιστικής παραδόσεως τής μείζονος ταύτης περιφέρειας των οικισμών του 
τέλους των παλαιοχριστιανικών χρόνων καί εκείνων των υστεροβυζαντινών2. 
'Η Βελίγοστη φαίνεται ότι έπέζησε μόνον ώς τοπωνυμία μετά τήν σαρωτικήν 
έπίθεσιν των φραγκικών κατακτητικών δυνάμεων εις τά ενδότερα μέρη του 
Μορέως, διότι ή συνοχή της ώς μεγάλης καί άνθηράς πόλεως πιθανώς δίελύ- 
θη μετ’ ολίγον χρόνον, κατ’ ούσίαν δε μετά τήν έμπέδωσιν τής κυριαρχίας του 

* Μέλλοντες νά έξετάσωμεν συστηματικώς τά περί Βελιγόστιδος είς τό πλαίσιον κα- 

ταρτισθέντος προγράμματος έρεύνης των οικιστικών έγκαταστάσεων της επαρχίας Μεγα- 

λοπόλεως έκ των χρόνων της υστέρας αρχαιότατος έως καί τήν περίοδον της πρώτης Τουρ¬ 

κοκρατίας, παραθέτομεν ένταϋθα παρατηρήσεις τινάς επί του τοπογραφικοϋ προβλήματος 

της βυζαντινής κυρίως Βελιγόστιδος, είλημμένας άφ’ ενός έκ του κειμένου του έλληνικοΰ 
Χρονικού τοϋ Μορέως καί άφ’ ετέρου έκ της κριτικής Οεωρήσεως τής πλέον δΐαφοροποιου- 

μένης έξ όλων των έπιστημονικών έπόψεων περί τοϋ τοπογραφικοϋ τούτου ζητήματος 
δέσεως, εκείνης τοϋ αειμνήστου Στεφ. Δραγούμη. 

Τά άναφερόμενα είς τήν μελέτην τοπωνύμια έχουν έλεγχθή έπιτοπίως καί έπισταμέ- 

νως κατά διάφορα χρονικά διαστήματα. Διά τά τοπογραφικά ζητήματα χρησιμοποιούνται 
έπιπροσθέτως χάρται έκδόσεως τής Γεωγραφικής 'Τπηρεσίας Στρατού (ΓΤΣ) ύπό κλί¬ 

μακα 1:50.000, 1:5.000, ώς καί άεροφωτογραφίαι. 

1. Ή τοπωνυμία, ώς παραδίδεταί είς τό άξιολογώτερον χειρόγραφον τοϋ ελληνικού 
Χρονικού τοϋ Μορέως, τόν Κοπεγχάγιον κώδικα {0θ<3. Η&νΐϊϊβιΐδϊδ 57), προπαροξύνεταί 

κατά τόν τύπον Βελίγοστη (ή), όπως άλλωστε έκφέρεται γλωσσικώς καί άπό τούς έντο- 

πίους των χωρίων Σαμαρά (νϋν Βελίγοστη) καί Κούρταγα (νυν Παραδείσια). Σημειοΰται 
έπίσης καί κατά τήν γενικήν Βελιγόστιδος· βλ. Σ π. II. Λάμπρο υ, Δύο άναφοραί μη¬ 

τροπολίτου Μονεμβασίας προς τόν πατριάρχην, ΝΕ 12, 1915, σ. 298, καί I £. II & Γ (1 I, 

0&1&Ιθ£ΐΐ8 οοάίουτη ηΐίΐηυδοπρίοηιηι ΟΓ&βοοπιιη Γ»ϊΙ)1ϊο11ΐθο&β Γβ£Ϊ»ο Β&ν&π&β, Μο- 

ηθΟίΐΐϊ 1806, τόμ. II, σ. 390 κέξ, (Πρβλ. II ε ρ ι κ. Γ. Ζ ε ρ λ έ ν τ η ν, Ή μητρόπολις 
Άμυκλών καί Τριπολιτσάς καί αΐ έπισκοπαί ΙΙίσσης, Έζερών, Βελιγόστιδος, έν Άθήναΐς 
1921, σ. 26). Ή τοπωνυμία είναι σλαβικής προελεύσεως' βλ. σχετικώς είς Μ. V & δ ηι θ Γ, 

Όίβ 81&νθπ ΐπ ΟΓίροίιβηΙδίκΙ, ΒοιΊΐη 1941 (=2ΓβίρζΪ£ 1970), σ. 150. 

2. Ρ & η. νθΠδδ&Γίου, Οικιστικά τοϋ βυζαντινού Λεονταρ ίου Αρκαδίας, 

,ΐϋΒ 32/4, «XVI. Ιηΐ6Γα&Ιίοη&1θΓ ΒγζδηΙίπϊδΙθηΙίοη^Γοδδ», ΑΙίΙβη ΙΙ/4, \νΐβη 1982, 
σ. 625. 
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ελληνικού δεσποτάτου του Μυστρά καί την άναβί<υσιν του τοπικού ελληνικού 
έθνισμοΰ* καί ήτο πολύ φυσικόν τούτο μετά την εις την ιδίαν περιοχήν θε- 
μελίωσιν κατά τούς παλαιολογείους χρόνους πόλεως νέας, τοΰ Λεονταρίου. 

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΕΛΙΙΌΣΤΗ. ΑΝΑΦΟΡΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ, 

Μετά την κατάληψιν των σπουδαίοτέρων παραλίων μεσσηνιακών φρουρίων 
καί εδαφών ύπο των Φράγκων, άποφασίζεται έκ μ,έρους των ελληνικών δυ¬ 
νάμεων τής ένδοχώρας ή κατά παράταξιν άντιμετώπισίς των έπιδρομέων. 
’Αλλ’ ή γενομένη έν έτεί 1205 μάχη είς τον «Κούντουραν έλαΐώνα» άπέβη εις 
βάρος των Ελλήνων* 

'Ως τό έμαθαν γάρ οι Ρωμαίοι άπ έσω από τό Νίκλι, 

εκείνοι τής Βελίγοστης, τής Λακοδαιμονίας, 

δλοι όμοϋ έσωρεύτησαν, πεζοί και καβαλλάροΐ' 

(Έλλ. Χρ. 1715-1717)1 

'Η άπόφασις δι’ άμεσον άντιμετώπισιν τού εχθρού δεν ήτο άσχετος μέ 
την φιλοφραγκικήν διάθεσιν ώρισμένων έπιφανών Ελλήνων, κατάτάς υποδεί¬ 
ξεις των οποίων, προφανώς στρατηγικής τακτικής ώς καί πληροφορίας περί 
των άμυντικών άτελειών τής ορεινής χώρας, ωθείτο ό Φράγκος ήγεμών Γου- 
λιέλμος Σαμπλίττης νά στραφή προς τά ένδότερα τοΰ ύπο κατάκτησίν τόπου, 
Έκ τής σχετικής περικοπής το πρώτον μανθάνομεν δτι ή Βελίγοστη συγκα- 
τελέγετο μεταξύ των πλέον έπιφανών πολιτειών τού Μορέως· 

Εις τούτο είπαν οι Ρωμαίοι, οι πρώτοι τής βουλής τον, 

νά άπέλθονν στην Βελίγοστην κι άπέκει εις τό Νίκλι, 
όιατό είναι χώρες προεστός εις Ηλον τον ΜορέαΡ’ 

στόν κάμπον κοίτονται κ οΐ δύο, ευθέως τές θέλουν πάρει" 

(Έλλ. Χρ. 1751-1754 )2 

Άλλ* 6 Σαμπλίττης προετίμησε την σταθεροποίησίν του είς τήν ήδη κα- 
τακτηθεΐσαν περιοχήν των δυτικών παραλίων* άνεχώρησε δέ μετ’ όλίγον χρό¬ 
νον εσπευσμένους είς Καμπανίαν (άπέθανε πριν φθάση είς αυτήν), άφου διώ- 
ρισεν αντιπρόσωπόν του τον ανεψιόν του Ούγωνα ντε Σάμ3. Μετά τον θάνατον 

1. Τό Χρονικόν τοΰ Μορέως, έκδοσις Π. Π. Κ α λ ο ν ά ρ ο υ, [*Αθήναι] 1940, 

σ. 73. Πρβλ. ’ Η λ, Λ. Μουνδρέαν, Τοπωνυμικά της Μεσσηνίας (στήν έποχή της 

Φραγκοκρατίας), Πρακτικά Α' Διεθνούς Συνεδρίου ΙΙελοποννησιακών Σπουδών, τόμ. Β', 

Άθήναι 1976, σ. 186 κέξ. 

2. Τό Χρονικόν του Μορέως, ένθ* αν., σ. 75. 

3. Ούίλλ. Μίλλερ, Ιστορία της Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι (1204-1566), 

μετάφρ. Σπ. Π. Λάμπρου, έν Άθήναις 1909-1910, σ. 77. 

12 - 8 - 1983 



Είκ, 2. Άνεμοδούριον. ’Άποψις «Ιίαλιόπυργου» άπό Λ. 
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καί αυτού. παρέλαβε τήν άρχήν ό Γοδοφρείδος Βιλλαρδουϊνος κατ’ άρχάς 

(120!)-121()) ως βάιλος καί κατόπιν (1210-1218) ώς πρίγκίψ του Μορέως. 

Ουτος πριν καταλάβη τον υπόλοιπον τόπον, διεμοίρασεν αυτόν εις βαρωνίας 

καί φέουδχ (έτος 1200). Τήν υπό κατάκτησιν χώραν τής Βελιγόστιδος έ- 

δωκεν εις τον «λΐάιον ντε Μους» (Μδώΐΐϊβυ 0θ λΥΜΐποουΗ άβ ΜοΠδ) συ- 

στήσας τχυτοχρόνως καί λατινικήν ομώνυμον επισκοπήν1· 

* Απαντ ου έδόθη ή μπαρουν ία μισίρ Μαίαν εκείνου" 

ντε Μοϋς είχεν τδ επίκλην τον, ούτως τον ώνομάζαν 
τό κάστρον τής Βελίγοστης καβαλλαρίων τεσσάρων 
τα ψίε νά τά νποκρατονν καί φλάμουρον βαστάζή. 

(Έλλ. Χρ.' 1929-1932 )2 

Τό ίδιον δέ έτος 1209 ό νέος ήγεμών έξορμά διά τήν κατάληψιν τής κεν¬ 

τρικής (Βελίγοστη-Νίκλι) καί νοτιοανατολικής (Λακοδαΐμονία) Πελοπόν¬ 

νησου, με πρώτον σταθμόν καί επιτυχίαν, καθώς αναφέρει τό Χρονικόν, τήν 

μετ’ ευκολίας παράδοσίν του φρουρίου τής βυζαντινής Βελιγόστιδος· 

Καί όσον έφουσσάτεψαν, ώρθώσαν καί νπαγαίναν 
με τήν βουλήν γάρ των Ρωμαίων, όπου εξενραν τούς τόπους, 

ολόρθα είς τήν Βελίγοστην εκεί τους άπεσώσαν' 
εις χαμοβοΰνί εκοίτετον τό κάστρο εκείνο ετότε’ 

με πόλεμον τό επήρασίν, ολίγοι έπροσκυνήσαν. 

(Έλλ. Χρ. 2022-2026 )3 

ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Τήν τοπογραφικήν έρευναν τής με¬ 

σαιωνικής Αρκαδίας άπησχόλησεν έκ των αρχών του παρελθόντος αίώ- 

νος ή θέσις τής Βελιγόστιδος. Άλλ’ υπό τήν τοπωνυμίαν Βελίγοστη έννοήθη 

υπό πάντων των επιστημόνων ό τόπος, είς τον όποιον πρέπει νά άνεύρωμεν 

τό βυζαντινόν καί έν ταύτω τό διάδοχον ομώνυμον φραγκικόν φρούριον4. 

1. Τό Χρονικόν τοΰ Μορέως, ένθ’ άν., στίχ. 1960 (σ. 84). Π ε ρ ι κ λ. Γ. Ζ ε ρ- 

λ έ ν τ ο υ, ένθ’ άν., σ. 24 κέξ.— Ν, Ζαχαροπούλου, Ή έκκλησία στην Ελλάδα 
κατά τη Φραγκοκρατία, Θεσσαλονίκη 1981, σσ. 88-89, 112. 

2. Τό Χρονικόν του Μορέως, ϊνθ’ άν., σ. 83. 

3. Αύτόθι, σ. 86. 

4. Ε. ΡυίΠοη Βο&Ι&χθ, ΚθοΙιβΓοίιβδ 8έθ£Γ»ρΜφΐθ8 8υτ Ιββ πιίηβδ άβ 
1& ΜοΓέθ, Ρ&ΓΪ8 1836 (= ΕχρέδΐΙΐοη 8οϊβηΙίΠς|αθ άθ ΜοΓέβ, [τόμ. 3.2.]), σ. 76, σημ. 

1.— 1. - Α. Β υ ο 1ι ο η, Ε» Ογ0οθ οοηϋηβηΐ&ΐβ ο! 1& ΜοΓέβ, Ρ&ΓΪ3 1843, σ. 480 κέξ. 
—\ν. Μ. Ε β α 1ι 6, Ροΐοροηηβδϊβοει, Εοηάοη 1846, σ. 150.— .1. 8 ο Ε. πι ΐ 11, ΤΗβ ΟΗγο- 
ηϊοΐβ οΓ ΜθΓβ&, Εοηάοη 1904, σ. 634 (βλ, καί τόν παρένθετον χάρτην).— Ο ύ ί λ λ. 

Μ ί λ λ ε ρ, ένθ’ άν., σ. 42 (βλ. καί σημ. Σπ. Π. Λάμπρου).— Στ. Ν. Δ ρ α γ ο ύ μ η, 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 16 
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Νομίζομεν όμως ότι ή ερμηνεία του ύπ’ άριθ. 2025 στίχ. του Χρονικού δια¬ 
φοροποιεί την μέχρι τουδε άντίληψίν μας διά τό τοπογραφικόν τούτο ζήτημα1 

είς χαμό βουν ι έκείτετον τό κάστρο εκείνο έτότε 

(Έλλ. ΧΡ. 2025)! 

'Ως είναι γνωστόν, ό γασμούλος ποιητής του εμμέτρου Χρονικού συν¬ 
θέτει τό έργον του τουλάχιστον δύο γενεάς μετά τά ύπ’ αύτοΰ έκτιθέμενα γε¬ 
γονότα τής περιόδου τής καταλήψεως του Μορέως των ετών 1204-1209* 
ώς κυρίαν πηγήν άντλήσεως πληροφοριών είχε προφορίκάς διηγήσεις καί 
ενθυμήσεις παλαιοτέρων. Ούτως ό άνωτέρω στίχος άπηχει έντοπίαν πα- 
ράδοσιν μετά τής όποιας συμφωνεί καί ό ίδιος ό ποιητής σαφώς προβαίνων 
εις τοπογραφικόν διαχωρισμόν τών δύο ομωνύμων φρουρίων, του βυζαντινού 
καί του φραγκικού, εννοείται δε καί τών δύο αντιστοίχων «αστικών» θέσεων, 
δηλαδή άφ3 ενός τής βυζαντινής «χώρας» (=πόλεως) τής Βελιγόστιδος καί 
άφ3 ετέρου του φραγκικοί»- ομωνύμου «εμπορείου»8. Τό βυζαντινόν φρούριον 
είς χαμοβοϋνι έκείτετον... έτότε (1209), ενώ τό διάδοχον φραγκικόν, τό κυ¬ 
ρίως οχυρόν έρεισμα τής φραγκικής βαρωνίας — εκείνο τό όποιον άναφέρεται 
είς τάς έπιθετικάς επιχειρήσεις τών Ελλήνων τών ετών 1262-1263 είς τούς 
στίχους 4665-4666 του Χρονικού καί γνωρίζει αυτοπροσώπως ό χρονογρά¬ 
φος—, έχει άλλην τινά θέσιν, πάντοτε όμως εντός τών ορίων τής πρώην βυ¬ 
ζαντινής Βελιγόστιδος χώρας (=περιοχής). Πράγματι καθίσταται δύσκολος 
ή αποδοχή τής άπόψεως ότι οί Φράγκοι, οί τοσαυτα προσφέραντες είς τήν 
οχυρωτικήν όργάνωσίν του Μορέως, διέμενον είς τό αμφιβόλου αμυντικής 
άποτελεσματικότητος βυζαντινόν φρούριον του έτους 1209, τό όποιον τόσον 
ευκόλως έπόρθησαν. 

Χρονικών Μορέως τοπωνυμικά - τοπογραφικά - Ιστορικά, έν Άθήναις 1921, σσ. 69-84.— 

Ώ. Α. Ζ & 1ί γ ί ΐ α ο δ, Ιιβ ΟβδροίΕΐΙ £Γβο άβ ΜοΓέβ. II. νϊβ βΐ ίηδίΐΐυΐίοηδ, ΑΙίιβ- 

ηθδ 1953 (=21975, Βοηόοη), σσ. 157-158.—Ί ω ά ν. Θ. Σ φ η κ ο π ο ύ λ ο υ, Τά με¬ 

σαιωνικά κάστρα τοΰ Μορηά, Άθήναι 1968, σ. 241.— Α. Β ο η, Βθΐ Μοτόβ Κταπφΐθ. 

ΚβοΐιβΓοΐιβδ Ιΐϊδίοήφίβδ, 1ορο£ΓδφΗ»0[ΐΐθ8 βΐ 3.ιό1ι0ο1ο£Ϊ€[ιιβ8 5ΐΐΓ 1« ΡΓΪαοίρθυΙέ ά’Α- 

οΐϊ&ϊβ (1205—1430), Ρ&ηε 1969 (=ΒΐΙ>1ΐοΙΙιός[αβ όθδ έοοίβδ ϊ’ΓΒ.ηςδάδθδ ό’ΑΙϊιέηβδ 
βΐ (1β Κ,ΟΓΠΘ, 213), σ. 521.— Πρβλ. Ρ. νβΙΪ353.Γίθυ, ένθ’ άν., σσ. 625-626, 

1. Τό Χρονικόν τοϋ Μορέως, ένθ’ άν., σ. 86. ΓΓρβλ, Θ. Κατρίβάνον, Βελι- 

γοστή — Λεοντάρι. Μεσαιωνικά κάστρα, «Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά» 1960, σ. 345. 

Τά υπό του Θ. Κατριβάνου έπισημανθέντα ερείπια επί τών χθαμαλών λοφίσκων τοϋ Κοται- 

ριδέιχου κάμπον ανήκουν είς τήν οίκιστικήν έγκατάστασιν τοϋ υστεροβυζαντινού Λεοντα- 

ρίου' πρβλ. Ρ. νβ1Ϊ88εΐΓΪοα, ένθ’ άν., σ. 625, παράγρ. I καί σ. 632, σημ. 5. 

2. Διά τήν γραφήν βλ. Ί ω ά ν ν. Βογιατζίδου, Περί τοϋ νεοελληνικού 

γεωγραφικού ονόματος Νιμποργειοΰ, «’Αθήνα» 20, 1908, σσ. 15 κέξ., 26-27 καί Ιδίως 

29-30. 
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Έπί τή βάσει του άνωτέρω τυπογραφικού διαχωρισμού των δύο ομω¬ 

νύμου οχυρών θέσεων ερμηνεύονται πλεΐστα ιστορικά και μάλιστα τυπογρα¬ 

φικά δεδομένα, τά όποια άναφέρονται είς τα Χρονικά, καί λύονται επίμαχα 

ζητήματα σχέσιν έχοντα μέ άρχαίολογικά τεκμήρια τής μείζονος περιοχής τής 

νοτίου λεκάνης τής Μεγαλοπόλεως. Συμφώνως μέ τά μέχρι τούδε λεχθέντα 

δυνάμεθα νά διαγράψωμεν συνοπτικώς τάς εξής διαδόχους οϊκιστικάς φάσεις 

τής Βελιγόστιδος: 

α'. Μετά την έρήμωσιν τής χριστιανικής Μεγαλοπόλεως εμφανίζεται 
είς την περιφέρειαν τής μεγαλοπολιτικής λεκάνης καί είς έπίκαΐρον συγκοι¬ 

νωνιακήν καί εμπορικήν οδόν (μεταξύ των σημερινών νομών Αρκαδίας, 

Μεσσηνίας, άλλα καί πλησιέστατα τής βορειοδυτικής περιοχής τού νομού 

Λακωνίας) σλαβική μικρά άγροτοποιμενική κατ’ άρχήν έγκατάστασις1, έξε- 

λιχθεΐσα είς κέντρον διακομίστίκού εμπορίου τής ορεινής ένδοχώρας μέ τήν 

παράλιον Μεσσηνίαν, υπό τον μεταγενεστέρους παραδοθέντα τοπωνυμικόν τύ¬ 

πον Βελίγοστη. 

βλ Τής περιοχής ταύτης όγκουμένης πληθυσμίακώς εκ κατοίκων Ελ¬ 

λήνων τό γένος καί Σλάβων έξελληνισθέντων, έγκατελείφθη βεβαίως ή πρώτη 

οικιστική μονάς καί συνεπήχθη άνάλογας «χώρα» (=πόλις) κατά τά μεσο- 

βυζαντίνά πρότυπα, μέ φρούριον «στον κάμπο», δηλαδή είς εμφανή πλέον 

καί επίκαιρον θέσιν τού προαναφερθέντος λεκανοπεδίου, μάλιστα δέ είς τήν 

νοτιοδυτικήν περιοχήν τούτου. Τό φρούριον τούτο κατεστράφη ύπό των Φράγ¬ 

κων έν έτεί 1209, ή χώρα 6μως, ό οικισμός, παρέμεΐνεν είς τήν προτέραν θέ¬ 

σιν της, περιέπεσε δέ μάλλον είς άφάνειαν, εάν μάλιστα έπιχειρήσωμεν τήν 

έρμηνείαν τού στίχ. ύπ’ άριθ. 2026. 

Είς τήν βυζαντινήν Βελίγόστιδα άναφέρονται οί στίχοι τού ελληνικού 

Χρονικού ύπ’ άριθ. 1715-17162 3, 1751-17548 (γεγονότα τού έτους 1205), 

2022-20264 5 (γεγονότα τού έτους 1209). 

γ'. *Η άναφανεΐσα Βελίγοστη των μετέπειτα χρόνων είναι σαφώς φραγ¬ 

κική έγκατάστασις, εύρισκομένη, ώς άνωτέρω είπομεν, έντός των ορίων τής 

προτέρας βυζαντινής χώρας (=περιοχής). Οί Φράγκοι τον μέν άστικόν οι¬ 

κισμόν τής βυζαντινής Βελιγόστιδος προσεπάθησαν νά διατηρήσουν έν ζωή, 

τό δέ φρούριον μετέφεραν είς πλέον όχυράν τοποθεσίαν δεσπόζουσαν είς ολην 

τήν περιοχήν τών τεσσάρων φεούδων6 τής βαρωνίας. 'Η Βελίγοστη αύτη ήτο 

1. Τά τοπογραφικά καί άρχαίολογικά δεδομένα τής θέσεως θά παρουσιασθοϋν συν- 

τόμως. 

2. Τό Χρονικόν του Μορέως, ^νθ1 άν., σ. 73. 

3. Αύτόθι, σ. 75. 

4. Αύτόθι, σ. 86. 

5. 'Οριοθετοΰμεν τάς περιοχάς τών τεσσάρων φεούδων της φραγκικής Βελιγόστι- 

δος (βαρωνίας) έπί τή βάσει τής θέσεως τών τεσσάρων αντιστοίχων μεγαλυτέρων κεφαλο- 
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κατ* ουσίαν εύρύχωρον φρούριον, εντός του οποίου πρέπει νά Οεωρήσωμεν 

ότι έζη κατ’ αρχήν μόνον φραγκικός τήν καταγωγήν πληθυσμός, δηλαδή 

ϊσχυρόν στρατιωτικόν σώμα μετά των οικογενειών τών στρατιωτών, έξυπη- 

ρετουμένων υπό μικρού εμπορικού συνοικισμού εκτός του φρουρίου, εόρισκο- 

μένου καί τούτου είς χεΐρας Φράγκων ή προσκειμένων εντοπίων. Τό φρούριον 

τούτο πρέπει νά ταυτισθη μέ τό, μεταγενεστέρως (ιδ' αιών) μετονομασθέν, 

φρούριον του λόφου του Λεονταρίου1. 

Είς τό φρούριον τής φραγκικής Βελιγόστιδος καί τήν περιοχήν του άνα- 

φέρονται οί στίχοι του ελληνικού Χρονικού ύπ’ άριθ. 1931 (πρωθύστερος άνα- 

φορά τής θέσεως τού φραγκικού οχυρού)2, 22873, 22974 (γεγονότα τού έτους 

1209), 46Θ4-46665 (γεγονός τών έτών 1262-1263), 5329-53336, 5450- 

54567, 5466-5468®, 5639», 570410 (γεγονότα τού έτους 1264), 671811 (γε¬ 

γονός τού έτους 1271). 

ΑΠΟΨΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΠΕΡΙ ΒΕΛΙΓΟΣΤΙΔΟΣ. Διαφωνήσας 

ό Στ. Δραγούμης μέ τόν τοπογραφικόν ταυτισμόν τής Βελιγόστιδος, τον §ια- 

τυπωθέντα ύπό τών «Γ.Ά. Βιιοϊιοη— ό όποιος τήν τοποθετεί πλησίον τού χω¬ 

ρίου Σαμαρά (νυν Βελιγοστή - τ.δ. Φαλαισίας)12— καί 3. δοΐιπίϋΐ — ό όποιος 

προτιμά αντιστοίχους τήν περιοχήν τού χωρίου Καμάρα (τ.δ. Φαλαισίας)13 —, 

αναζητεί τήν θέσιν επί προβούνου τού όρους Ταεμπερον (ύψόμ. 1252μ.) καί 

προτείνει πύργον ευρισκόμενον είς τάς δυτικάς κλιτύς τούτου, βορείως τού 

χωρίου Άνεμοδούρι* ώς άμυντικόν συμπλήρωμα τού χώρου δεικνύει πύργον 

κείμενον δυτικώς τού χωρίου Πάπαρη έπί τής αντιθέτου, νοτιοανατολικής, 

βρύσων της περιοχής τής έκτεινομένης περίπου εντός τών ορίων τοϋ τέως δήμου Φαλαι- 

σίας' τά κεφιχλόβρυσα αύτά είναι, α' κεφαλόβρναο Βελίγοατης, β' κεφαλόβρναο Κον~ 

τουφαρίνας, γ' κεφαλόβρναο Γιαννέικων καί 8' κεφαλόβρναο Σκορτσινον. Τά περί φραγ¬ 

κικής Βελιγόστιδος θά έξετασθοΰν είς ιδίαν μελέτην. 

1. Ρ. νθ1Ϊ88&Γίου, ένθ’άν., σ. 626. 

2. Τό Χρονικόν του Μορέως, ένθ’ άν., σ. 83. 

3. Αυτόθι, σ. 96. 

4. Αυτόθι, σ. 97. 

5. Αυτόθι, σ. 196. 

6. Αυτόθι, σ. 222. 

7. Αυτόθι, σ. 227. 

8. Αυτόθι, σ. 227. 

9. Αυτόθι, σ. 233. 

10. Αυτόθι, σ. 235. 

11. Αυτόθι, σ, 274. 

12. I. - Α. Βιιοϊιοη, ένθ’ άν. 

13. I. 8 οΐι πι ϊ 11, ένθ’ άν. Βλ. Α. 8 I γ υ ο 1ί, ΜΪ81γ3. Είπβ ΜΐΙΙοΙ&ΙΙβτΐΐοΐιο 

ΒυϊηβηδΙοάΙ, \νϊβη η. Εβίρζί§; 1910, σσ. 14 (είκ. 5), 41. 
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πλευράς1. Πρόκειται, περί προβούνου ό όποιος ονομάζεται υπό των εντοπίων 
Μικρό βουνί ή Μικροβούνι (ύψόμ. 1020 μ. )2 και κυρίως την περιοχήν του 

πύργου του Άνεμοδουρίου ορίζει ώς τόπον τής Βελιγόστιδος, νοουμένης υπό 

του Δραγούμη ώς άπλου φρουρίου καί πρό του έτους 1209 καί μεταγενεστέ¬ 

ρους3, λαμβανομένης επίσης ύπ’ αυτού ύπ’ όψιν καί τής κατευθύνσεως τού 

συγκοινοίνιακού δικτύου, του όδηγούντος άπό τήν περιοχήν τού οχυρού τού 

όρους Χελμού εις τό αντίστοιχον τής Καρυταίνης4. 

Ό πύργος τού Άνεμοδουρίου. Τό σημερινόν χωρίον Άνε- 

μοδούρι (τ.δ. Φαλαισίας) είναι έκτισμένον εις τούς πρόποδας του υψώματος 

«Μικρό βουνί» καί άποτελεΐ οικιστικήν έξέλιξιν παλαιοτέρου οικισμού, όνο- 

μαζομένου νύν Παλιανεμόδονρο. 'Ο νέος οικισμός συνεκροτήθη κατά τήν 

διάρκειαν τής έπαναστάσεως τού 1821 καί έπαγιώθη μετά τήν συγκρότησιν 

τού νέου έλευθέρου κράτους. Είς τά μείζονα νότια εδάφη τού σημερινού χωρίου 

άνιχνεύεται καί εΐς μεσαιωνικός οικισμός έκτεινόμενος κυρίως είς τά ριζώματα 

τού υψώματος Γκρονμονροϋ. 

I. Τό «Παλιανεμόδουρο» εύρίσκετο κατά παράδοσιν άνωθεν (άνατο- 

λικώς) τού νέου χωρίου5, τό δέ είς τον αυχένα (διάσελον6 σχηματιζόμενον 

μεταξύ των όρέων Τσεμπεροΰ καί Μικρό βουνί) ευρισκόμενον έξωκκλήσιον 

τού &ι - Γιάννη Προδρόμου7 άπετέλει τον κοιμητηρίακόν ναόν τού παλαιού 

οικισμού. * Ολίγα έτη πρό τής έπαναστάσεως, γενομένου βιαίου επεισοδίου 

μεταξύ Τούρκου τοπάρχου καί τών κατοίκων, ήναγκάσθησαν οΰτοι νά κα¬ 

ταφύγουν είς τήν Μάνην, έπέστρεψαν δέ είς τήν πατρογονικήν των έστίαν 

μετά τήν έκρηξιν τής έπαναστάσεως* τότε μέ τάς όλίγας οικογένειας 

αί όποΐαι διέμενον είς τήν θέσιν Πύργος βορειοδυτικώς τού νέου χωρίου 

1. Στ. Δραγούμη ς, ένθ’ άν., σ. 83. ΙΙρβλ. Τάσον ’Α θ. Γριτσόπου- 

λ ο ν, Ιστορία της Τριπολιτσάς, τόμ. Α', ’Αθήναι 1972, σ. 93. 

2. Βλ. Χάρτην ΓΤΣ, φύλ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ - 3 - 1977, 1 : 50.000. Ό Π. Α. 

Κομνηνός, ’Αρχαιολογικαί διατριβαί, έν Τριπόλει 1874, σ. 25, τόν όνομάζεί δρος 
Άνεμοδουρίου. 

3. Στ. Δραγούμη ς, ένθ’άν., σσ. 72,83. 

4. Στ. Δραγούμη ς, ένθ’ άν., σ. 73 κέξ. 

5. Χάρτης ΓΤΣ, ένθ’ άν. Π. Α. Κομνηνός, ένθ’ άν., σ. 26 (Παλαιόν Άνεμο- 

δούριον). 
6. Θεοδ. Κ. Κολοκοτρώνη, Διήγησις συμβάντων της έλληνικής φυλής 

άπό τά 1770 έως τά 1836, ’Αθήνησιν Ι846=έν ’Αθήναις 1851, φωτομηχ. έπανέκδ., ’Αθήναι 
1981 (=Έταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών. Επιστημονική βιβλιοθήκη άρ. 3), σ. 21: 

’ Τήν νύχτα έτιήγαμεν είς τό Άνεμοδοϋρι διά ψωμί, εύρήχαμε μόνον ταίζ γυναίκες και οΐ 
άνδρες ήτανε είς τά Δ ι ά σ υ λ α (ή ύπογράμμίσις είς τό κείμενον) καί έφύλαγαν μέ τούς 
Τούρκους, 

7. Χάρτης ΓΤΣ, ϊνθ’ άν. II. Α. Κ ο μ ν η ν ό ς, ένθ’ άν., σσ. 25-26. 
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(βλ. κατωτ.) συνέπηξαν μετά τήν άπελευθέρωσιν τον νυν οικισμόν τού Άνε- 

μοδουρίου. 

Τό παλαιόν Άνεμοδούρι ήτο θεμελιωμένον εις ύψόμετρον 800-900μ. πε¬ 

ρίπου1, διέβαΐνε δέ έκ της περιοχής του οδός αμαξιτός2 (εϊκ. 1) ή όποια ήνω- 

νε τήν νοτίαν λεκάνην τής Μεγαλοπόλεως, διά μέσου τής οποίας διήρχετο, μέ 

τό ύψίπεδον τής Άσέας (Φραγκόβρυσι) καί τής Τριπολίτσάς (Νίκλι)' τμήμα 

τής όδοΰ ταύτης, ένούσης τήν άνω Μεσσηνίαν μέ τήν Μεγαλοπολίτιδα3, έκα- 

λεΐτο παλαιότερον Δερβένι Λεονταριοΰ4, κατά τούς Μέσους δέ Χρόνους Μα- 

κρνπλάγι5 6 καί Βασιλική όόοςβ(βλ. χάρτην, σ. 251). 

II. Δεν δυνάμεθα νά προσδιορίσωμεν επί τού παρόντος εάν ή έντοπι- 

σθεϊσα μεσαιωνική έγκατάστασις νοτίως τού υψώματος τής Γκρουμουρού 

(ύψόμ. X 687μ. )7 έχει σχέσιν τινά οικιστικήν μέ τό πλησιέστατον παλαιόν 

Άνεμοδούρι («Παλιανεμόδουρο»). Πριν καταλήξη μέ διεύΟυνσιν έξ ανατολών 

προς δυσμάς ή οδός τού «Παλίανεμόδουρου» είς τον σημερινόν οικισμόν, 

υπήρχε παρακαμπτήριος ατραπός ή οποία ώδήγει είς τό Λεοντάριον. Είς τό 

σημεΐον τομής τής παρακαμπτήριου ατραπού μέ τον σημερινόν επαρχιακόν 

δρόμον τού χωρίου Γαρδίκι (νυν Άναβρυτόν) προς Άνεμοδούρι, είς τάς εν¬ 

ταύθα καλλιεργουμένας εκτάσεις έντοπίζεται ό άνώνυμος μεσαιωνικός οι¬ 

κισμός8 9. 

III. Ή θέσις Παλιόπνργος ή Πύργος9 τού Άνεμοδουρίου όνοματί- 

1. Ή όνομασία του οικισμού (Άνεμοδούρι = άνεμοδείκτης) προήλθεν ασφαλώς έκ 

τής θέσεώς του* περί τής λέξεως βλ. προχείρως είς Φ. I. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Περί τήν βυζαντι¬ 

νήν οίκίαν, ΕΕΒΣ 12, 1936, σ. 100. 

2. Χάρτης ΓΤΣ, ένθ’ άν. Θεό δ. Κ. Κολοκοτρώνης, ένθ’ άν., σσ. 21-22. 

Π. Α. Κ ο μ ν η ν ό ς, ένθ’ άν., σ. 26. Πρβλ. Στ. Δραγούμην, ένθ’ άν., σ. 95. 

3. Περί των διαβάσεων αύτών βλ. είς Π α ν α γ. Β ε λ ι σ σ α ρ ί ο υ, Ό έντοπισμί>ς 

των Κρώμων' τά ΒΑ όρια καί αί διαβάσεις τής Μεσσηνίας πρός Αρκαδίαν, Πρακτικά Β' 

Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών - Κυπαρισσία 1982 (υπό έκδοσίν). 

4. Α. ΡΗΠΐρρεοη, ϋβΓ Ρβίοροππθδ, ΒβϊΊίη 1892, σ. 200. 

5. Τό Χρονικόν του Μορέως, ένθ’ άν., στίχ. 5333 (σ.222), 5373 (σ. 224)' πρόκειται 

διά τήν άνατολικήν πλευράν τοΰ μακροστένου ύψώματος Μπονζ(ι)ούρι (Χάρτης ΓΤΣ, 

ένθ’ άν., Αροαοβοΰνι). 

6. Βλ. χρυσόβουλλον Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου περί των κτήσεων τής μητροπό- 

λεως Μονεμβασίας είς Γ. Α. *Ρ ά λ λ η - Μ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα των θείων καί Ιερών 

κανόνων, τόμ. Ε', Άθήνησιν 1855, σσ. 338-339. Πρβλ. Παναγ. Βελισσαρίου, 

ένθ’ άν. (υπό έκδοσιν). 

7. Χάρτης ΓΤΣ, ένθ’ άν. 

8. Αί έπί μέρους θέσεις τής περιοχής ένθα έντοπίζονται άρχαιολογικά τεκμήρια του 

οικισμού είναι: Άβάφτιγα παιδιά, έξωκκλήσιον αγίου Νικολάου καί Παλιόλακκα. 

9. X ρ. Τσούντα, Λίθινα έργαλεΐα έκ Πελοποννήσου, ΑΕ 1901, σσ. 85-90’ 

(πρβλ. Κ. Η ο\ν θ 11, Α 5ΐΐΓνβγ οί βδίκΙβΓη ΑΓΟ&άΐβ. ίη ργθΜβΙογυ (·\νΐί1ι εοιηβ ηοΐβδ 
οη οΐ&δδΐοαΐ Ιορο^Γ&ρΙίχ), ΑΒ8Α 65, 1970, σ, 101, άρ. 51). Βλ. κατωτ. σ. 249, σημ. 3. 



Τοπογραφικά Βελιγόστίδος 247 

ζετοα εκ τής ύπάρξεως μικρού οχυρού κειμένου βορειοδυτικώς τού χωρίου 
(εΐκ. 2)· άπό Ενετοκρατίας καί εντεύθεν εις τήν περιοχήν του πύργου υπήρχε 

συνοικισμός ολίγων οικογενειών, ό όποιος διαλυθείς μετά τήν άπελευθέρωσίν 

ήνώθη, ώς εΐπομεν, με τό χωρίον Άνεμοδούρι. Διά τήν μετάβασιν εις τούτον 

άκολουθουμεν ατραπόν εκκινούσαν είς άπόστασιν ^50 μ. βορειοδυτικώς τής σι¬ 

δηροδρομικής γραμμής παρά τήν χιλιομετρικήν εκ Κορίνθου ενδειξιν «150,8»· 

είς τήν Οέσιν τού «Παλιόπυργου» φθάνομεν μετά πεζοπορίαν 20' περίπου1. 

Ό πύργος είναι έκτίσμένος έπί βραχώδους εξάρματος (είκ. 3) καί έ'χεί μήκος 

7.02 μ., πλάτος 4.22 μ., διατηρείται δέ εις ύψος 6.08 μ. Έάν συμπεριλάβωμεν 

καί τον βράχον, τότε τό ολον μακρόθεν νύν ορατόν ύψος τού πύργου άνέρχε- 

ται είς ^ 12 μ. (είκ. 4). Τό πάχος των τοίχων του είναι 0.74 μ., ένισχύεται 

δέδιά ξυλοδεσιών. *Η έπί τού βράχου θεμελίωσίς του επιτυγχάνεται, ιδίως είς 

τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν (είκ. 5), δι’ επαλλήλων στρώσεων πλίνθων, τό μήκος 

των όποιων κυμαίνεται από ^0.24 μ. έως ^ 0.33 μ., τό πάχος από ^ 0.2 μ. 

έως ± 0.7 μ. καί τό πάχος του συνδετικού κονιάματος άπό^; 0.2 μ. έως^0.4μ. 

Είναι φκοδομημένος έξ αργών λίθων μικρού καί μέσου μεγέθους, ώρισμένων 

μάλιστα πελεκητών, των οποίων τα διάκενα συμπληροΰν γεμίσματα έκ μικρο- 

τέρων λίθων καί πλίνθων. Έσωτερικώς τού πύργου καί ολίγον άνωθεν τής 

έπιχώσεως παρατηρεΐται ΰπαρξις πατούρας, τής παρουσίας της έρμηνευο- 

μένης οτι ό πύργος ήτο τουλάχιστον διώροφος. 'Η θέσις είς τήν όποιαν κεΐται 

ό μικρός πύργος εΐναι πράγματι δεσπόζουσα2 (είκ. 7)’ εύρίσκεται έναντι 

τού φρουριακού συγκροτήματος τού λόφου τού Λεονταρίου μετά τού οποίου 

ευκόλως επικοινωνεί όπτικώς (διά φρυκτωρίας) καί ελέγχει τήν εμπροσθέν 

του έκτεινομένην κοιλάδα τού Αλφειού καί τού παραποτάμου Κοντονφα- 

ρίνας (άρχ. Θειοϋς' ιδίως τήν περιοχήν Μάλι κάμπος ή Μαλιόκαμποζ3). 

Εκτός άπό τήν προαναφερθεΐσαν δίοδον τού «ΓΤαλίανεμόδουρου» άπό τής 

θέσεως αύτής ό πύργος έπιβλέπει ωσαύτως: α', τήν νοτίαν πλευράν αξιόλο¬ 

γου οδού αμαξιτού, καλουμένης Λ/αρμαρο'στρατας4 (είκ. 6), ή οποία ώδήγει 

άπό τήν περιοχήν τής λεκάνης τής Μεγαλοπόλεως μέσφ των εδαφών τού 

χωρίου Ραψομμάτι, άνωθεν (βορείως) τού Σαπολίβαδον (τον Σαπικον οΐ 
κάμποι,)5, είς τάς παρυφάς τών γηλόφων (είκ. 8), καί κατευθύνετο προς την 

«Φράγκοβρυσι» καί το ύψίπεδον τής Τριπολιτσάς (Νίκλι) καί β', τμήμα ό- 

δού μέ άξονα άπό βορειοανατολικώς προς νοτιοανατολικώς, καλουμένης τοϋ 

1. Χάρτης ΓΤΣ, ένθ’ άν., πλάτ. 37° 21' 50" Β, μήκ. 22° 12' 15" Α. 

2. Στ. Δραγούμης, ίνθ* άν., σσ. 79, 83, 

3. II, Α. Κ ο μ ν η ν ό ς, £νθ’ άν., σ. 26 τον Μάλι ό χάμπος. Βλ. Στ, Δ ρ α γ ο ύ- 

μην, ένθ* άν., σ. 83, 

4. *Α ρ γ. Πετρονώτη, Ή Μεγάλη Πόλις της 1 Αρκαδίας, [*Αθηναι] 1973 

{ = \Αρχαίες Ελληνικές πόλεις, άρ, 23), σ. 243, παράγρ. 774, 

5. Τό Χρονικόν του Μορέως, ίνθ’ άν., στίχ. 5022-5023 (σ. 209). 
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Μνστρά ο δρόμος, Μνσχριώτικος δρόμος ή Μνστριώτικη στράτα* 'Η οδός αΰτη 

ήνωνε τήν «Μαρμαρόστρατα» καί εντεύθεν τοΰ «Σαπίκοΰ τούς κάμπους)) μέ 

τον Μυστράν (Σπάρτη) μέσω τοΰ ορούς Χελμόν (βλ. κατωτ.). "Ίχνη τής αμα¬ 

ξιτού ταύτης δίετηροΰντο εις τήν θέσιν Παλιόχανο πλησίον τής παλαιάς οικι¬ 

στικής έγκαταστάσεως τοΰ χωρίου Ραψομμάτι, ή οποία ονομάζεται Παλιό 

Ραψομμάτι ή Παλιοχώρι, καί εύρίσκεταί εις τήν μείζονα περιοχήν του έξωκ- 

κλησίου τοΰ άγιου Δημητρίου1. 

Ό πύργος τοΰ Πάπαρη. Άπό τοΰ Δημοτικού Σχολείου τοΰ 

χωρίου Πάπαρη (τ. δ. Βαλτετσίου) εκκινεί ατραπός ή οποία καταλήγει μετά 

από άνάβασιν 20' περίπου εις τήν θέσιν τοΰ πύργου2. Πρόκειται περί τετρα- 

πλεύρου κτίσματος (είκ. 9) εξωτερικών διαστάσεων 9.06μ. X 8.90 μ. Ό πύρ¬ 

γος διατηρείται εις ύψος ^ 8 μ. καί ήτο μάλλον πολυώροφος. 'Η τοιχοδομία 

του σύγκεΐται εξ ίσχυράς άργολιθοδομής, συνδεόμενης μέ κονίαμα (είκ. 10)* 

τό πάχος των τοίχων του κατά τήν βάσιν άνέρχεται είς 1.75 μ. 

Ό πύργος ελέγχει τό ανατολικόν τμήμα της όδοΰ τοΰ παλαιού Άνεμο- 

δουρίου («Παλιανεμόδουρο»), φυλάσσει δέ τά νώτα τοΰ «Παλιόπυργου»3 ώς 

καί τάς έλάσσονας διαβάσεις (ατραποί έξ άνατολών προς δυσμάς) τοΰ 

Τσεμπεροΰ. Ιδιαιτέρως όμως ελέγχει τήν περιοχήν τοΰ άνοίγματος του «Σα- 

πολίβαδου» καί τήν νοτιοανατολικήν μείζονα περιοχήν του (είκ. 11)* επιβλέ¬ 

πει άκόμη τά εκτεινόμενα εδάφη μεταξύ τούτου καί τής φρουριακής έγκατα¬ 

στάσεως τής ύπαρχούσης επί τοΰ υψώματος τοΰ αγίου Κωνσταντίνου4 (ύψόμ. 

946,85 μ.) μεταξύ των χωρίων Μανιάτη καί Λιανοΰ5 (τ. δ. Βαλτετσίου). 

ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟΝ ΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. Θεωρών ό Στ. 

Δραγούμης τήν περιοχήν τών δυτικών κλιτύων τοΰ ορούς «Μικρό βουνί» 

ώς τον τόπον τής Βελιγόστιδος, προσεπάθησε νά έρμηνεύση τό κυρίως συγ¬ 

κοινωνιακόν δίκτυον, τό εκ τοΰ Χελμού εκκινούν καί προς τήν Καρύταΐναν 

άγον, _έπί τή βάσει περικοπών τοΰ ελληνικού Χρονικού, άναφερομένων είς 

τάς μετακινήσεις τών άντιμαχομένων παρατάξεων (Ελλήνων καί Φράγκων)6. 

*Αλλ’ άς ίδωμεν πώς εχει καθ’ ήμάς καί τό ζήτημα τούτο. 

Κατά τό Χρονικόν αί έλληνίκαί δυνάμεις κατά τάς έπιδρομάς των τών ετών 

1262-63, όρμηθεΐσαι έκ τών διόδων τοΰ όρους Χελμού (ύψόμ. 774,20 μ.) 

1. Χάρτης ΓΥΣ, ένθ’ άν. 

2. Π. Α. Κομνηνός, £νθ* άν., σ. 26. 

3. Πρβλ. Στ, Δραγούμην, £νθ* άν., σ. 83. 

4. \ΛΓ. ίι ο γ ΐ η 8οπιβ αηοίβπΐ ΓουΙββ ίη ΙΗβ Ρβίοροηηβεβ, «ΙΗ8 15,1895, σ. 51. 
5. ΑΙ διαχρονικαί οίκιστικαί φάσεις τοΰ χωρίου Λιανοΰ όρίζονταί τοπωνυμίκώς ώς 

άκολούθως’ α' Παλιοχώρι, β' Πέρα χωριό, γ' Παλιόπνργος καί δ' Παλιολιανον. 

6. Στ. Δραγούμης, ένθ’ άν., σ. 73 κέξ. 
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κατέκαυσαν τον συνοικισμόν («έμπόριον») τής φραγκικής Βελιγόστιδος και 
έστρα-οπέδευσαν πλησίον τής Καρυταίνης* 

Έκίνησαν κ έρχόντησαν έκ τον Χελμόν τά μέρη' 
έσωσαν στην Βελίγοστην, έπιάαασιν κατοννες, 

έκαψασιν τό έμπόριον, τό κάστρον μόνι άφήκαν. 

Την άλλην ημέραν ήλθασιν στον κάμπον Καρνταίνον, 
έκεϊ στον παραπόταμο έμειναν την εσπέραν 

(Έλλ. Χρ. 4664-4668 ϊ1 

Πρόκειται περί δύο κυρίων οδικών αρτηριών διερχομένων από την βο¬ 

ρειοδυτικήν περιοχήν τοΰ όρους Χελμού (έδαφικαί εκτάσεις χωρίου Σκορτσι- 

νοΰ)· Έκ τούτων ή μία μέσω των χωρίων τής Πετρίνας καί του Μπούρα (νυν 
Φαλαισία) κατευθύνεται άνατολικώς του λόφου του Λεονταρίου (δρόμος Πελ- 

λάνας) καί προωθείται είς τό λεκανοπέδιου τής Μεγαλοπόλεως — £χει δηλαδή ή 
οδός αΰτη σχεδόν παράλληλον κατεύθυνσιν με παρομοίαν δευτερευούσης σημα¬ 

σίας, ή οποία εκκινεί επίσης έκ του αότοΰ χώρου (δυτικώς τοΰ όρους Χελμού) 

άλλα οδεύει μέσω οροπεδίου όνομαζομένου Μέγας κάμπος καί καταλήγει 
άνωθεν (νοτίως) του Λεονταρίου2 3. * Η άλλη οδός προωθείται προς τά εδάφη 
των χωρίων Γραικού, Ζαΐμη (νυν Βουτσαρά) καί Ρούτσί (Παλιό Ροντσι3 ή 
Παλιοχώρι)' εις τήν πραγματικότητα ή οδός αυτή είναι τμήμα διαδρομής του 
προαναφερθέντος «Μυστριώτικου δρόμου», ο όποιος, ώς άνεφέραμεν, βορείως 
έπεκοινώνεί καί με τήν «Μαρμαρόστρατα». Καθ’ δλην τήν διαδρομήν τοΰ τμή¬ 

ματος τούτου τής όδου υπάρχουν φυλακτήριοι πύργοι επί επικαίρων υψωμά¬ 

των. Είς τό σύστημα τούτο των πύργων ανήκει καί ό «Παλιόπυργος» του Άνε- 

μοδουρίου, ευρισκόμενος είς τήν περιοχήν διασταυρώσεως δύο σημαντικών 
συγκοινωνιακών αρτηριών, τής «Μυστριώτικης στράτας» (Καρύταινα — ((Μαρ¬ 

μαρόστρατα))— όρος Χελμού — Μυστράς) καί τής κατά συνεκδοχήν νυν τό 
πρώτον όνομαζομένης «Βασιλικής όδου» (Μεσσηνία—«Μακρυπλάγι»—Λεον- 

τάριον — «Παλιανεμόδουρο»— Νίκλι). 

Επίσης κατά τάς στρατιωτικάς, άμυντικοΰ χαρακτήρος, επιχειρήσεις 
τοΰ ότους 1271 οί Φράγκοι με όρμητήριον τό Νίκλι διέτρεχον κατ’ άντίθετον 
φοράν τάς νοτίους περιοχάς, προσπαθοΰντες νά άποκλείσουν τάς προς βορράν 
εξόδους τών επιδρομέων Ελλήνων* 

1. Τό Χρονικόν τοΰ Μορέως, ένθ’ άν., σ, 196. 
2. Ρ. νθΠδδ&ΓΪΟΐι, ίνθ’ άν., σ. 625, παράγρ. I καί σ. 635, σημ. 41. 
3. Εύρίσκετο κάτωθεν τοΰ φυλακίου τοΰ σιδηροδρομικού στάθμου Άνεμοδουρίου, 

πλησίον τοΰ έξωκκλησίου τοΰ ά'ι - Θανάση. Είς τό Παλιό Ροντσι φαίνεται ότι άνηΰρεν ό 
Χρ. Τσούντας, 6νθ’ άν., τόν προϊστορικόν οικισμόν. 
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Έν τούτα) ορίζει ό πρίγκιπας το Νίκλι νά σωταρχίσουν 

από όλα γάρ τα πράγματα όπου είχεν χρεία τό κάστρο γ 

τον μισίρ Ντζά ντε Νιβηλέτ άφηκεν κιβιτάνον 

μέ εκατόν άπάνω εις τά άλογα νά στ?]κουσιν μετ’ αυτόν 

και τζαγρατόρονς έκατόν κ εκατόν σκονταράτονς, 

δοξαρατόρους τριακοσίους νά στήκουσιν με εκείνον 

του νά διατρέχουν τον Νικλίου τά μέρη και τους κάμπους, 

και μέχρι εις την Βελίγοστην και του Χελμού τά μέρη, 

νά μη περάση εκ τούς Ρωμαίους διά κονρσον ή διά μάχην, 

διά νά ποιήσονσιν ζημίαν εις των Φράγκων τούς τόπους. 

(Έλλ. Χρ. 6711-6720 )1 

Μέ κέντρον τό Νίκλι οί Φράγκοι σχηματίζουν ζώνην άμυντικής δράσεως 

έναντι τών ελληνικών διεισδύσεων, πρώτον νοτιοδυτικώς μέ την εϊς φραγκι- 

κάς χεΐρας εύρισκομένην χώραν της Βελιγόστίδος καί δεύτερον νοτίως εις 

την περιφέρειαν του ορούς Χελμού. Καί διά μεν την περιοχήν τής Βελιγόστι- 

δος θεωρούμεν 6τι α! φραγκικαί δυνάμεις ύπεβοήθουν τήν φύλαξιν του ανω¬ 

τέρω πρωτεύοντος συγκοινωνιακού δικτύου του άνατολικώς του λόφου του 

Λεονταρίου (φραγκική Βελίγοστη) έκτεΐνομένου, δηλαδή τής «Βασιλικής 

οδού», τής «Μαρμαρόστρατας» καί τής «Μυστριώτικης στράτας», διά δε τήν 

καθ’ αυτό περιοχήν τού Χελμού έφύλασσον τήν διάβασιν τής καλουμένης Ααγ- 

κάδας2. Ή οδός αύτη εκκινεί άπό τήν μεταξύ τού φρουρίου τού αγίου Κωνσταν¬ 

τίνου τών χωρίων Μανιάτη καί Λιανού καί τού πύργου τού Παπαρη περιοχήν, 

δηλαδή εις τήν νοτίαν άκρην τών «κάμπων τού Σαπίκοΰ» καί οδηγεί, έχουσα 

παράλληλον διεύθυνσίν μέ τό ποτάμιον ρεύμα τής «Λαγκάδας», εις τήν πε¬ 

ριοχήν τών πηγών τού Εύρώτα (εικ. 12) καί τού ορούς Χελμού. Ή βόρειος 

προέκτασις τής διόδου ταύτης διέρχεται άπό τήν «Φραγκόβρυσι» καί κατα¬ 

λήγει εις τό Νίκλι. Συνεπώς καί τό οχυρόν τό κείμενον πλησίον τού χωρίου 

Πάπαρη άνήκεΐ εις τό ολον φυλακτήριον σύστημα τής οδού τής «Λαγκάδας» 

καί δεν είναι δυνατόν νά τό ίδωμεν ώς ανεξάρτητον άμυντίκήν μονάδα. 

Εις τό σύστημα τούτο άλλωστε άνήκουν καί τά ισχυρότατα οχυρά 

τής Παλιόχωρας (είκ. 13) κείμενα νοτιοδυτικώς τής ίεράς μονής τού αγίου 

Νικολάου Καλτεζών3 (τ. δ. Καλτεζών), ευρισκόμενα δε εις τό νοτιώτερον 

4. Τό Χρονικόν τοΰ Μορέως, ένθ’ άν., σ. 273-274. 

2. Παναγ. Βελίσσαρίου-’Αργ. ΙΙετρονώτης, «ΓΙαλιόχωρα» Καλ¬ 

τεζών. Προκαταρκτική άνακοίνωση έρευνας, «Κοηά&Ιΐοπ Ευτορέβηηβ άβ Ια 8οΐβηοβ. Αο 
ΙΐνϊΙέ Βγζ&ηΙΐηθ. Κ&ρροτΙδ άβδ ιηΐδδίοηδ θΓίβοίιιέβδ βη 1981», ΡβΓίδ 1982, σσ. 8 κέξ., 
27 κέξ,—II α ν α γ. Β ε λ ι σ σ α ρ ί ο υ, «Τοΰ Χελμοΰ τά μέρη». Α' «Παλιόχωρα» Καλ¬ 

τεζών, Πρακτικά Α' Συνεδρίου Λακωνικών Σπουδών - Μολάοι 1982 (τυπουται). 

3. Παναγ. Βελίσσαρίου-'Αργ. Πετρονώτης, ένθ’ άν., σ. 12. 
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τμήμα τής διαδρομής φυλάσσουν ωσαύτως καί διόδους άντιθέτου φοράς, έξ 

ανατολών (πρόβουνοι όρέων αγίου Χριστόφορου καί Κολ?ανών) προς δυσμάς 

(δρος Χελμού). Τέλος τό οχυρόν του Παλιόηνργον, κατ’ ουσίαν μικράς φρου- 

ριακής έγκαταστάσεως, ευρισκόμενον άκριβώς άνωθεν τής εξόδου τής «Λαγ- 

κάδας»1 (είκ. 12 καί 14) είς τήν περιοχήν του μετοχιού τής αγίας Ειρήνης 

[Α'] τής μονής Καλτεζών2, άποτελεΐ τό νοτιώτερον οχυρόν του όλου τούτου 

καθέτου έκ βορρά προς νότον άδικου άξονος καί των παμπόλλων παρακαμ¬ 

πτήριων άτραπών, κατά πλειοψηφίαν κρύφιων3. 

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ· Μέ τήν έπιχείρηθεΐσαν ανωτέρω θεώρησιν του άκρι- 
βοΐϊς άμυντίκοΰ χαρακτήρος των δύο πύργων των κειμένων άντιστοίχως πλη¬ 

σίον των χωρίων του Άνεμοδουρίου καί τού Πάπαρη, ώς καί μέ τήν συνοπτι¬ 

κήν παρουσίασιν του πρωτεύοντος μεσαιωνικού συγκοινωνιακού δικτύου τού 

έχοντος συνάφειαν μέ τούς πύργους τούτους (βλ. χάρτην, σ. 251), νομίζομεν 

ότι αναθεωρούνται αί υποδείξεις, τάς οποίας διετύπωσεν ό μακαρίτης Στ. Δρα- 

γούμης καθ’ δσον άφοροί τήν τοπογραφικήν θέσιν τής βυζαντινής Βελιγόστιδος. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΤ 

1. Παναγ. Βελισσαρίου - Άργ. Πετρονώτης, &νθ’ άν,, σσ. 12-13. 

2. Αυτόθι. — Γ ι ά ν ν. Ά ν τ. Π I κ ο υ λ α, Επισήμανση άρχαιοτήτων στήν πε¬ 

ριοχή των πηγών τού Εύρώτα, «Λακωνικαί Σπουδαί» 6, 1982, σ. 275 κέξ. 

3. Βλ. Θεό δ. Κ. Κολοκοτρώνην, Ινθ’ άν., σ. 24: ...έπήγαμεν επειτα εις 

τούς Άραχαμίτ ε ς {ή ύπογράμμίσίς είς τό κείμενον), ευρήκαμε τούς Τονρκονς, έφυ- 

γάμε, έπήγαμε είς τό Μοναστήρι τής Καλτεζιάς, βροντούμε τήν πόρτα και μέσα ήταν 200 

Τούρκοι. Μάς έκατάλαβαν, μάς έπήραν κυνηγώντας, καί έφθάσαμεν κατά τήν Καλαμάτα,..: 

φαίνεται λοιπόν ότι ή άπομάκρυνσίς τού Θ. Κολοκοτρώνη πρός Καλαμάταν έγένετο μέσω 

των παρακαμπτήριων διαβάσεων της διόδου της «Λαγκάδας». Ή χάραζις αύτών τών 
μίκροτέρων διαβάσεων μέλετάται υπό του γράφοντος είς τό έρευνητικόν πρόγραμμα «ΤοΟ 

Χελμού τα μέρη». 



ΝΟΤΕ ΕΙΕΟΕΟΟΙΟΗΕ II* 

8. Αηοόπι .ηιΐ ΙοβΙο ΛεΙ Ώθ τη&^ηο θί δαοΓα &ι1β άί δίββαηο ΑΙεεεαη- 

ώ'ίηο. 

I οοάίοί άβΐ ΐΓ&Ιί/ειΐο Περί τής μεγάλης και Ιεράς τέχνης (ο Περί χρν- 

οοποιΐας) <1ϊ δΙβΓαηο Αίβδδ&ηάήηο, νίικίοΐ). ιηβά. £ΐ\ 2, α. 1564, Γί. 1-36^ 
β νϊίκίοΐ). ιηβά. £Γ. 3, α. 1564, Γί. 1-362, & ρΓπηδί νϊβίδΐ δ^βΐΐ&πιβηΐ-β &ί- 
Γΐηΐ δίο. ρθΓ οεΐΓ&ΙΙβήδϋοΕβ ραΙβο^ΓθΐΗοΙιβ3 δία ρβΓ ϋ οοηίβηιιΐο (αιηΐϊβ- 
6αθ Ιιαηϋ&ηίΐ&ηο, (Ιορο ΐΐ ίθδίο οίίαίο, Ρβίει^ίο, Περί τής θείας ταντης καϊ 
ιεράς τέχνης [ηδρβίΐΐν&ηιβηΐβ Γί. 37-4()ν θ 36ν-40]; ΟδΙ&ηβ, Πρός Πετά- 

σιον περί τής ιεράς ταντης καϊ θείας τέχνης[Ν. 40ν-41 β 40ν-41]; ϋβπιο- 
οπίο, Φυσικά και μυστικά [Γί. 41-45ν β 41-45]; Αηοηίΐηο, Περί άσημου 
ποιήσεως [Γί. 45ν-47 β 45ν-47]; δίηβδίο &1οΚίιηΪ8ΐ&, Προς Διόσκορον εις 
την βίβλον Δημοκρίτου ώς έν σχολίοις [Γί. 47ν-53 θ 47ν-52ν]; Αηοηίπιο, 
Περί θείου ϋδατος τής λευκώσεως [Γί. 53-54 β 53-54], βοο,), ροδδοηο νβηΐΓ 
οοηδίάβΓ&Ιΐ <1\ιβ ΐίρίοΐ θδβτηρΙείΓί Γγ& ΐ οοάίοϊ ΓβοθηΙί (ΙβΙΙδί ΐΓ9(ϋζίοηβ 
Τιιη^ο’ άβΙΓοριίδοοΙο θιΙοΕίπιϊδϋοο4 ■—(}ΐι&1ΐ, &<1 θβ., βηοΐιβ ΓΕβοογ. 341 

(III. γ. 18), 3&βο. XVI*, Γί. 86-1385; Εβοογ. 433 (I. Ψ. 13), 8βθο. XVI™, 

* ΡβΓ ΐ ρΓβββάβηΙί ηυτηβπ οίΓ. Δίπτυχα III, 1982. 
1. Οίτ. Η. Η ία η £ β γ - Ο. Κ γ β 3 I β η, ΚαΙ&1ο£ άβΓ £πβο1ιΪ8θ1ιβη Ηαη<1εο1ιπί- 

Ιβη <1βΓ ϋδΙβΓΓβίοϊιίδοΙιβη ΝαΙϊοη&ΙΜ&ΙίοΙΙιβΙί, II, \νΐθη 1969, ρρ. 41$.; Ο. Ο ο I <1 - 
δ ο 1ι ιη ί (II, Οαί&Ιθ£ΐιβ άβδ ιηαηυβοπίδ αΙβίιΪΓηίςυΐθδ £Γββδ (ηβΐ δέ^υΐΐο ΟΜΑΟ), IV: 
ίιβδ Γη&ηαδοπίδ ά’ΑΙΙβπι&^ηΘ, (ΓΑαίτίοΙιβ..., ΒΓαχβΙΙβδ 1932, ρρ. 3-24. 

2. ΟΓγ. Η υ η £ β γ - Κ γ β δ I β η, ορ. βίΐ., II, ρρ. 44ε; ΟοΙάβοΙίΓηίίίΙ, 

ΟΜΑΟ, IV, οίΐ., ρρ. 25-46. 
3. ΤΓ&δβΓίίίί ά&1 Γηβίίβδίπίο 3θπΙ)&, Κορνήλιος ό Ναυπλιενς τών Μονρμουρέων, 

νίός Άνδρέον & νβηβζί& ($«&«ντ. νίηά. παβά. £Γ. 2, ί. 187; 3, ϊ. 190); ο{γ. Ηαη£βΓ- 

ΚτβδΙβη, ορ. οϊί., II, ρρ. 4388. 
4. Εά. I. Ε. I <1 β 1 β γ, Ρΐιγδΐοΐ Θΐ Μβάΐοΐ Ογ&θοϊ ΜϊηοΓβδ, II, ΒθΡοΙΐηΐX1841 

(ίοΐοπδί. 1963), ρρ. 199-253.1 οοάϊοΐ άβΐ Ββ τηαξηα βΐ δοατα αηβ δΐ άίνΐάοηοΐΐη 8.) οο- 

άίοί οΐιβ ΐΓ&αηαηά&ηο ίΐ ΙβδΙο βοηηρίθΐο (ρρ. 199-253 ΙάβΙβΓ; νβά.Γι«/>α β ηοΐβ 588.); 
5) οοάίοί οΐαβ ΐΓ&ηι&η(ί&ηο \ιη& Γβάαζίοηβ ρΐίι πάοΐία (ρρ. 199-247, 21 Ιάβίβι*), ρϊΐ» 
ηη& οοηοΐαδΐοηβ άβΐ ΙγλΙΙ&Ιο αίςα&ηΐο άϊνβΓβα : οΙγ. Κ. Κ ο γπ & η ο,\ΟοηΐΓίΙ)υΙο 
&1 ΙβδΙο άβΐ Ββ ηια§ηα βΐ εαεηα αΠβ άί 81βί&ηο Αίθδβ&ηάπηο, ίη ΑΙΙϊ (Ιβί IV 0οη£ΓΘ5δθ 
Ν^ζΐοπαΐβ άί 81υάϊ Βϊζ&ηΙϊηί, Ββοοβ, ίη οοΓβο <1ί δίαπιρα, ηοί& 36. 

5. ΟΓγ. Ο. ϋβ Αηάτέδ, Ο&Ι&Ιο^ο <Ιβ Ιοβ οόάΐοβδ £πβ£08 άβ Ια Εβ&Ι Βί- 
ΒΙίοΙβοα άβ Ε1 Εδοοπαΐ, II, Μ&άπίΐ 1965, ρ. 240; Ο. Ο. Ζ υ Γβ I Π, ΟΜΑΟ, V1: Εβδ 
ιη&ηιιβοπίδ (ΙΈδρ&^ηβ, ΒΓαχβΙΙβδ 1928, ρρ. 40-42. 
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ίί. 1-411; ΑιϊιΒγ. £Γ. 794 (Α 57ΐηί.), ίί- 1-372; ΑπιΒγ. ^τ. 816(Α 193 ΐηί.), 
δαβο. Χνΐβ, ίί. 1-353; Νβαρ. ΙΠ Π 17, βαβό. XVI, ΓΓ. 1-364; Μάγο. 8γ. 
Ζ. 598 (η. ϋόΙΙ. 909), δαβο. XVI, ίί. 1-40 ν5 6; Μ&γο. £Γ. IV 28, βαβό. XVI, 
ίί. 15-55 (αΐίαβ 18-58)ίΓαάΐζΐοηβ οΐιβ Ιαα ηβΐ Ματο. £Γ. Ζ. 299 (η. οοΙΙ 
584), δ&βο. XI, ίί. 8-43ν7, ΐΐ βηο ρίά αηΐίοο β ϊιηροΓίειηίβ ΓαρρΓθβθηΙαηΙθ. 

I άιιβ οοάΐοΐ Β&ηηο: (πράξις) 1, ίί. 1-3; 2, ίί. 3-6ν; Επιστολή πρός 
Θεόδωρον, ίί. 6ν-7; 3, ίί. 7-10; 4, ίί. 10-14; 5, ίί. 14-16ν; 6, ίί. 16ν-21ν; 
7, ίί. 21ν-26; 8, ίί. 26-29; 9, ίί. 29*-36ν (36 ΐΐ νΐηάοΒ. ταβά. §γ. 3). 

ΑΒΒΐαιηο οοΐΐ&ζΐοη&ίο Γθάΐζΐοηθ άβΙΓορυδοοΙο8 {= ϊ) οοη ίί Μοη&ο. 
£γ. 112, 88.ΘΟ. Χνΐ-ΧνίΙ, ρρ. 178 (=Μο9, &ρο§Γ£ΐίο άθΐ Μ&γο. §γ. Ζ. 299 
οΐΐ&ΐ,ο Βΐιρτα [—Μ]10 11, άοηάβ ίυ ίΓ&ίΙα, (Ιορο υη οοπΙγοΙΙο δυΐ ΜείΓοΐ&ηο, 
Γβάίζΐοηβ & διατηρεί), Μ β ί οοάΐοΐ νΐηάοΒοηθηδΐ (νΐηάθΒ. τηβά. £1*. 2 
=ν; νΐηάοΒ. τηβά. £Γ. 3=νΐ)η. £ δίαίο ροβδίΒΐΙθ νβπίΐοαΓβ οποογο. υηα 
νο11& 1β ηυπίθΓοδθ ηαβηάβ άΐ ί12 (οίι\, &ά β8., ρ. 200,4 [Ιάοίβι·] εξ όμοιου 
άναφαϊνον ί] εξ όμοιου ομοιογενές άναφαϊνον ΜΜο [οτη. όμοιου] ννί; ρ. 

203,27 έκ τής ί] άκτις ΜΜο ννί; ρ. 204, 12 το ίν παν ί] το έν το παν 
Μννϊ τό παν Μο; ρ. 210, 32 σνντέχνης ί] σου τέχνης ΜΜοννΐ; ρ. 212,22 

παρερμος [βίο] ΐ] παρερμή [ί.β. παρ’ 'Ερμΐ}] ΜΜοννΐ; ρ. 314,31 παρρν- 
πτόμενον [ίθΓ8β ογγογο άί δίδίαρα ρθΓ παρακρυππόμενον] ί] κρνπτόμενον 

1. ΟίΓ. ϋ β Λ η ά γ έ 8, ορ. οΐί., III, ρ. 48; Ζ υ γ β 4 4 ΐ, ΟΜΑΟ, V1, οΐί., ρρ. 
44-46. 

2. Α. Μ & ρ 4 ϊ η ί - Ό. Β α δ δ ί, Οίΐΐδΐΐο^ϋδ οοάΐοηιη Ο^βοοππη ΒϊΜϊοΙΙιθο&θ 
ΑιηΒΓΟδίαη&β, II, Μβάϊοΐαηΐ 1906, ρ. 887; Ο. Ο. Ζ α γ β 4 4 ί, ΟΜΑΟ, Π: ί,βδ ιη&τιιι- 
δοπ4δ ίίαΐΐβηδ, Βηιχβΐΐβδ 1927, ρ. 71. 

3. Οϊγ. Μ9Γΐΐηΐ-Β9δδΐ, ορ. οΐί., II, ρ. 910; Ζ υ γ θ 4 4 ί, ΟΜΑΟ, II, 
οΐί., ρρ. 71-73. 

4. ΟΓγ. 8. Ογρΐΐΐαδ, Οοάΐοοδ 0*Γ9βοΐ π^ηιΐδΟΓΐρίΐ Η. ΒΐΒ1ίο41ΐΘ09Θ ΒοιΊϊογπ- 

Οϋβ, II, Νβ9ρο1ΐ 1826, ρρ. 390δδ.; Ζ α γ θ 4 4 ϊ, ΟΜΑ6, II, οΐί., ρρ. 217δ. 
5. ϋ(ρ. Α. Μ. Ζ 9 η β ί 4 ΐ - Α. Βοη§ΐον9πηΐ, 6Γ9Θ09 Ό. Μ9Γοϊ ΒΠάϊοίϊιβο» 

οοάΐοιιιη ιηαιπίδορΐρίοηιιιι ρβΓ ΙΐΙηΙοδ άΐ^βδί9..., νβηβίϋδ 1740, ρ. 312; Ζ « γ θ 1 ϋ, 
ΟΜΑΟτ, II, οΐί., ρρ. 23δ. 

6. Οίι·. Ε. Μΐοηΐ, Οοάίοβδ θΓ9βοΐ πΐ9ηιΐ80ρΐρ4ΐ ΒΐΒΙΐοίΙιβοαΘ Β. Μ9ΐ·οϊ νο- 
ηβίΐαπιπι, I2, Κοιτΐ9 1972, ρ. 215; Ζ α γ β 4 4 ΐ, ΟΜΑΒ, II, οΐί., ρρ. 103-105. 

7. Οϊγ. Ζ9ηΘ44ΐ-Βοη£ίον9ηηΐ, ορ. οΐί., ρ. 140; Ζ ιι γ β 4 4 ΐ, ΟΜΑΟ, 
II, οΐί., ρρ. 3-5. 

8. νβά. 9 ρ. 253, ηοί9 4. 
9. ΟΓγ. I. Η 9 γ ά 4, ϋα49ΐο£υ8 Οοάΐουπι πΐ9ΐηΐ8θΓΪρ4οπιτη Ογρ&θοοπιπι ΒίΟΙϊο- 

41ιβ09β Ηβ§ΐ9θ Β9ν9Γΐθ9β, II, Μοη9θ1ιϋ 1806, ρρ. 19-29; Βοΐάδοΐιπιΐάί, €ΜΑΟ, 
IV, οΐί., ρρ. 247-250. 

10. Οϊγ. Οτοΐάδοΐιιηΐάί, ΟΜΑΟ, IV, οΐί., ρ. 247. 
11. 8ΐ Γ8£θΐ9Πζζ9ηο 49θΐ49ΐηβη4Θ θγγογϊ ά’ΐί9θΐδΐηο β ιη&ηο9ηζ9 (Β ι δοΐίοδοπίίο. 
12. ΟΙγ. δυ,ρεα β Κ ο πι 9 η ο, 9Γί. οΐί. 
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ΜΜοΥ\Ί; ρ. 2] 7,30 χεμο'ι βοήθει ϊ] χέ[=Χριστέ] μοι /^ο^θειΜ^Μο^ν^νί111; 
ρ,222,24 εύάλληλα ί] εϊς άλλη λα ΜΜοννί, βοο.) άονυΐβ αηοϊιβ αΐΐα ί>Γα- 
δτηΐδδϊοηο Ιΐ'ίΐτηΗβ Μο (οΓγ., υά. 68., ρ. 206,14 άπολέλειπται ί Μο] νπολέ- 

λειπται Μννϊ; ρ. 220,17 έν τφ άνθρώπω ί Μο] οιη. Μννΐ; ρ. 222,31 οίκο- 

νομοΰντος ί Μο] -μουντές Μννΐ; ρ. 222,32 άποσμήλων ί Μο] άποσμήχων 
ΜΜο1 2ννί; ρ. 228, 20-21 δπιος άν.,.μετέχονσι ί Μο] όπως Αν ... μετέχωσι 

Μ\Γνί, 600.). 
ΤΓαΙαεοϊαηίϊο (Ιυβ 1υο§Ηϊ ϊη ουί VI ηοη 8θ§υβ V β Μ Γογβθ 8ο1ο ρβΓ 

Γ&ίξΐοηϊ Γοηϊοΐΐθ (οΓγ. ρ. 210,7 έχονται ί νΐ] έρχονται ΜΜοΥ; ρ. 214,6 έμ¬ 

πειρον ί ΜοΥΐ] εμπνρον Μν), οοοογγθ δοίίβΓίη&Γδϊ ευ οββϊ ϊη ουί ΐΓονϊατηο 
ί ΜοΥνϊ] Μ: οίι\ ρ. 210,2 αρχονται ί Μοννϊ] έρχονται Μ; ρ. 226,14 φν- 

αις λόγια ί Μοννϊ] φυσιολογία Μ; ρ. 229,21-22 εκτανθεϊσα την μόρφωαιν 
τον δημιονργοϋντος θεοϋ ί Μοννί] εκτανθεϊσα την μόρφωσιν τοΰ έν αύτη 
εμβρύου άποπληροϊ άρρήτφ τινϊ σοφία τοΰ δημιονργονντος Θεόν Μ; ρ. 239,3 
χωρίσαι ί Μοννϊ] χρωϊσαι {ί.β. χρώσαι) Μ. δβ οοηίΓΟηίϊαιηο αηοΐΐθ αΚπ 
οβεϊ ϊη ουϊ 6 ρο88Ϊ6ϊ1β ΓΐηνοηίΓβ ιιη αοοοΓάο Μοννϊ {οΓγ. ρ. 204,2 απο- 

στίλβουσα ΐ] πάνν άποστίλβονσα Μ άστίλβονσα Μο πάνν άστίλβουσα 
ρ. 208, 30-31 σνχέεται ... κόσμον ΐ] συγχέεται ... κόσμου Μ σννεχέεται ... 
κόσμον Μοννϊ; ρ. 211,31-32 πλέονται το γενόμενον ϊ] τελειοϋται το γεινό- 
μενον Μ τ. τό γινόμενον Μοννϊ; ρ. 214, 11-12 άγοινΐζεύθο)θαν ... εαυτόν 
ί] άγωνιζέσθωσαν ... εαυτούς Μ άγωνιζεύθωσαν ... εαυτούς Μοννϊ) οοοογγθ 
ρΓθδυππΜΙπιβηΙβ ροείυΙαΓβ ιιη βδβιηρΙαΓθ ϊηίθΓΠίβάϊο οΐΐθ δία δίαίο ίοηίθ 
άθϊ Ιγθ οοιΗοϊ, δθΓηρΓο ηβΙΓάπιΜίο άθΐΐα οοπλυηβ ιΐϊρθηάθηζα άα Μ. 

Α11α 8ΐθ88& 8(,Γβ§ιιει (1ϊ Μο, ϊ οοοίϊοϊ ννϊ ηοη Γθοαηο §βηυϊηο δοδίαη- 
ζϊαΐβ οοηΐπβυΐο Μία οοδίϋηζϊοηβ άθΐ ΙβδΙο. 

9. ΛηοΊΐ., οαηη. 7,2 — ρ. 151 δοΐα1. 

*Ω φθέγμα κνκλώπειον, έοου προς πέτοας' 
έν νοσιαις αδουσίν ά?Λ' άηδόνες. 

II Ιη’ονβ ορϊ^Γαηιπια Γα ραΓίθ ιΐϊ υη £Πΐρρο (3ϊ δβΙΙβ οοπιροηϊπΐθη1.ϊ 
ϊη (Ιοιίβοαδϊΐΐαί)! οΙιθ «Ιιαηηο ηιοΐΐα αΓΓϊηΗά ίτα <3ί Ιογο β κοπιβΓαηο αηιβ- 
δεί»2; Γογ86, ρβΓ ϊΐ δοΐα, «οηο άα οοΙΙθ^βγθ αΐ οαΓηιβ I3, ϊη ουί υη £πιρρο 
<3ϊ αιηϊοΐ ροβίϊ, δαίραΐϊ νβΓεο εβΓα άα Ο. ροΐϊ, δϊ Γβοα ϊη θδουΓβϊοηθ αΐ οα- 

ρο <1θ11α ΡΓοροηΙίιΙβ, ο οϊαεοιιηο <<8Ϊ <1Ϊ6(1θ αηοΗθ α ϊηίΓοοοϊαΓβ (ΙοΙΙί βά 

1. Ο. 8 ο 1 α, Οϊ&ιώΙϊο^γ&Γϊ δοοηοδοίυΐϊ άβΐ δβοοίο XI, ϊη Κόπια θ ΓΟπβηΙβ VI, 
1916, ρρ. 18-27; 149-153. 

2. 8 ο 1 α, &γΙ. οϋ., ρ. 152. 
3. ΙΜά., ρρ. 20δ. 
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θ1β§3.ηΐΐ άίδΟΟΓδί, 3. ΓβΟΪΙηΓΘ £ΪαΠΐΙ>ί, βδαΠ10ί.1’ί 0 δφΚΙΓθΐ ςΐϊ Ιΐ’α^θΐΐίο, (1ί 
βίοηυθηζα, άί δίοπα, β & άαηζαΓβ θ α ΒβΓβ ■ιιη’ίηΓίηίΙά άί Ιαζζβ άί νίηο»1. 

Αηοΐιβ ηαθδΐϊ ορί^Γαπιιηί 8οηο ΐΓαάϋί, οοηΐθ §1ΐ αΐΐπ βάίί,ί οΐαΐ 3ο1α, 

άαΐ ν&Ι. £ΐ\ 753 (οΐ. 485), δαβο. XI, ί. 5Γ-ν2 3, ςιιαδί άθΐ ΙυΙΙο οναηίάο (οοη- 

ΐίβηβ: ϊ. 3Γ-ν: [οαππο] 2; ί. 3ν: 3; ίδιά. : άίδίίοο ίηθάΐΐο; ίδιά.: 4; ί. 4:5; 

ίί. 4-5:1; ί. 5:6; ?. 5ι*-ν:7,1-7; Γ. 5ν:8), θ άαΐ ηοίο αρο^Γ&Γο άβΙΓΑΙΙβοοί 
ν&1. Βατί. §ρ. 74, δαβο. XVII, ί. 36ν2 (οοηϋβηο: ί. 35Γ-ν:2; ί. 35ν:5; 

ίδιά.: 6; ΓΓ. 35ν-36ν;1; Γ. 36^:7,1-7; Γ. 37:8; ίδιά.: 3; ίδιά.: 4). 

Ιη ρήιηο Ιιιο^ο α ν. 1 8&Γθ66β ρΐΐι ορροΓίιιηο βοΓΪνβΓβ Κνκλώπειον 

(οΙγ. Ιδί, $.(».), β & ν. 2 εν νοσσιαϊς (ίοπηα ΙαΓάα ρ0Γ νεοσσιαίς; οίι*. 

ΤίίθορΙίΓ., άβ εαιΐ3. ρΐαηΐ. IV 5,7)4. 

Α ν.1, ρ0Γ ίΐ ΐΓαάϊίο ερρον, ίΐ 8ο1α βοπνβ ερον (άα ερομαι)—'«ηοη Ιγο- 

ναηάο ιΐδβίο ηβ^ΐί αηίίοΐιί αιιΐοπ ίΐ πιβάίο άί ερρω»5 ■—, οοΓΓβζίοηβ οΐιβ 
ίη νβπίά ηοη οοηνίηοβ: ρίαΐΐοδΐο ανΓβΙΙβ άονιιί,ο δΟΓίνθΓΟ ερρε, πίθίποα- 

ηβηΐβ οογγθΙΙο ρβιοΐιβ Π ςιιίηΐο §ίαπι1)ο αππηβΙΙβ 8θ8ΐίίιιζίοηθ (— —)6 7Τ 
ορριίΓθ έροϋ, ίιηρ. αοι*. άί ερομαι, ίοπηα 1)θη αίίβδίαία (οΓγ. 1.81, 8,ν.), 

ρθΓ ίηάίοαΓβ οοΐ Ιβπιρο Ια ίαββ 'ίηοίρίθηίβ’ άθΙΓ&ζϊοηβ. 
ΟοηδβΓναηάο Ια Ιβζίοηβ Ιι*αάίΙα ερρον, ίΐ πίθάίο βί 8ρίθ§;1ΐ0Γβ1>1)β ίαοίΐ- 

πιβηΐβ Ιβηβηάο οοηΐο άβΐΐα ηοία Ιβηάβηζα Ιηζαηίίηα & ρΓβίθΡΪΓβ ίΐ πιβάίο 
αΐΐ’αΐΐίνο (βδθπιρϊ: άθλιόομαι1, θρασεύομαι8 9, είσοικίζομαι 'ίηΙΐΌάιιΐΎθ59, συν¬ 

δικάζομαι10, θοο.), Ιβηάβηζα άα ίηφίαάΓαΡβ ηβΐΐα ρίυ £6Πθγ&1θ δοοπιρβΓ8& 

άβΐΐθ 8θΐΙί1ΐ άϊίίθΓβηζβ ΪΓα αΐίίνο ο πιβάίο11. 

1. Ι1)ΐά., ρ. 23. II 8θ1α οοηίΓοηία ΐ Οΐαηώΐ α Οφο άί Ο ΐ ο ν α η η ί Οβο- 

ηα β I γ α (ΡΟ ϋνΐ 911). 
2. ΟΙγ. Κ. 33βνΓβθδδΘ, ΒΐΒΙϊοίΙιβοαθ Αροδίοΐίοαβ ναΐίο&ηαθ οοάΐοβδ ιη&ηΜ 

δΟΓίρΙϊ ΓθΟβηδϊΙϊ. Οοάΐοβδ ναΐΐοαηΐ ΟΓαβοΐ, III: Οοάΐοβδ 604-866, Ιη Βΐ^ΙΐοΠιβοα ν&- 
Ιίοαηα 1950, ρρ. 2688. 

3. ΟΙγ. V. Οαροοοί, Οοάίοβδ ΒαΓΐ)βήηί&ηϊ ΟΓαβοϊ, I, Ιη ΒγΙιΙίοΙΙίΘοη ναίΐ- 
ο&ηα 1958, ρ. 86. 

4. ηοΙαΓθ ΓΐΓΓβ^οΙατίΙα ιηβίποα νοσιαϊς. Οοδί αηοΐιβ οοοογγθ οοιτθ££6Γ6 & 
7,5 * Εν νοσιαϊς, ώ θανμα καί πάντοον πλέον, | ο στρονθος οΰτος, άλλα παΐς Άλωάδιον. 

5. Ατί. οΐΙ., ρ. 152. 
«Μ» 

6. ^ρρε πρός, ροΐοΐιέ (Ιαναηίί α Γηιι1α+1κ[αιάα 6 ρο88ΪΙ)ίΐ6 δβπιρΓΘ ειΙιΙΐΓβνϊθίΓβ. 

7. ΟΙγ. (1 θ ο γ §. Ρ ΐ 8 ΐ ά., ιη ΗβΓαοΙ. 39 = ρ. 78,24 ΡβΓίαδί; I ο α η η. Τ ζ θ ϊ ζ., 
Ηί$ΐ. III 364. 

8. ΟΙγ. θ © ο γ Ρίδίά., δβΙΙ. Ανατ. 69 = ρ. 179,9 ΡβΓίιιδί. 
9. ΟΙγ, Ν ΐ ο θ ρ 1ι. Β αδ ΐ 1., ΐη Ιοαηη. ΒυΙ%. 3ο^ρ. 29,61 Ο&Γζγα β οοππη., ρ. 62. 

10. ΟΙγ. ρδ.-1 η ο ί & η., Τΐτηα,Γ. 30=ρ. 76, 744 Κοπι. β οοπιπι., ρ. 141. 
11. ΟΙγ. Α. ϋθΙ>ΓΐιηηθΓ-Α. δοΙίΘΓβΓ, ΟθδοΙιΐοΜβ άθΓ ^πβοΐιίδοΐιβη βρΓβ.- 

οΐιβ, II: ΟΓαηάίΓα^βη ηηά ΟΓαηάζη^β άβδ η&οΐιΐίΐ&δδίδοΐιβτι ΟΓίθοΙιίδοΙι, ΒβΓίΐη 1954; 
ίΤΆά. ιί. Ν&ροΐί 1969, | 184. 

12 - 8 -1983 
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5ΐ ροΙγοΙ)])<?. ΐΓαάπ,ΓΓθ ^αίτΐίΐϊ: «Ο §γκ1ο άί Οΐοίορβ, να’ ίη ηααΙοΓα 
βιιΙΙθ Γυρί...». 

10. ΤΙιβοά. Ρΐ'οώ'·, άμαθής = ρ. 249,3 8. Ροάβεία1. 

Τά μεν ον ν άχρι τον των ονκ άγεννώς, εΰ οίδ’ ότι, τον διδάσκαλον 

ύποκρίνρ. 

«Ρίπο α ραβδίο ρυηΐο 1>θη Ιο 8ο οΐιβ ηοη δοβίίβηί πιαίβ Ια ρατίβ άβΐ 
πιαβδίΓο»2. 

Ε’ Αμαθής ή παρά εαυτόν γραμματικός άί ΡγοΛγοιπο β ΐΓαάΗο άαί 
οοίΐΐοί Μαίπΐ. 4639 (οΐ. Ν. 99), 8αβο. XV (άοηάβ ία θάίΐ,ο ρθΓ Ια ρππια 
νοίΐα άα ,1. ΙπαΓίθ3), Οχοη. Βοάΐ. ΒαΓοοο. 165, βαβό. XV4, Οχοη. Βοάΐ. 
ΒαΓοοο. 187, 8αβο. XVI), αρο§ραίο άβΐ ρΓβοβάβηΐ,β5 (άοηάβ ία βάίΐο, ιηα- 

ίίΐο, (Ια 1. Α. Οαΐϊίβι*)®, ναΐ. §γ. 305, βαβό. XIII7, ναΐ. £Γ. 2363, δαβο. 

XVII, αρο^Γαίο (1θ1 ρΓβοβάβηίβ8. Ε’βάίζίοηβ άβΐΐα Ροάβδί,α δί 1>α8α δαί 
Ιβδίο άθΐ Μαίπίβηδίβ ηβΙΓβάίζίοηβ άί ΙπατΙβ (=1), βυ ςηβΐΐο άβί ΒαΓοο- 

οίαηί ηβΙΓβάίζίοηβ <3ί ΟβπιβΓ (=Κ) θ 8α1 ναΐ. §γ. 305 (=ν)®. 

Νβΐ Ιαο^ο ϊη ςαβδίίοηβ Γβάίί-Γίοβ αοοο^ΐίβ Ια Ιβζίοηβ νποκρίνν} άί I, 

8βηζα άιιβΒίο ρβΓ ΓαίίΓοηΙο οοΐ ρβποάο οΐιβ ίππηΘάίηί,ηπιβηΙβ ρΓβοβάβ: 

ρρ. 248, 15-249, 3 εϊτα τοιοντος ών ... και διδασκαλεία φ αν τ ά ζ η ... καί 
τινας άναπλάττ?] μείρακας ευπροσώπους ... («Ε αηοοΓα ίη ΐαΐί οοη- 

άίζϊοηί ... ρβηβί αΐΐ’ίηδβ^ηαιηβηΐ,ο ... ο Ι’ίιηιηα^ίηί αίουηί ^ίοναηί άαΐ 
ΒβΙΓαδρβίίο...»10). 

Νοη ΟΓβάο ρβΓΟ οΐιβ οοηνβη^α ίροΐίζζατβ αη οοδΐ,ΓαίΙο οΐδα <5τι-|-οοη- 

1. Ο ί υ ά Η I & ΡοάβδΗι, Ο© β&ΙΪΓβ Ιαοΐ&ηβδΛβ άί ΤβοάοΓΟ Ργο^γοπιο, 
ίη Αβνυιη XIX, 1945, ρρ. 242-250; ο{γ. \ν. ΗοΓ&ηάηβΓ, ΤΙιθο<1ογο8 ΡΓοάΓοιηοδ. 
ΗίκίοπδοΙίΘ ΟβάΐοΙιΐΘ, \νίβη 1974 («λΥΐβη. &γζ. βΐιηϋβη», XI), ρ. 51. 

2. Ρ ο ά © δ I &, ορ. οΐΐ., ρ. 249. 
3. Κβ^ΐα© ΒϊΒΙίοΐΙιβοη© Μ&ΙήΙθηβίδ εοάίοβδ Ογ&θοϊ ιη&ηνΐ5θπρ1ί, I, ΜίΐίήΙί 

1769, ρρ. 388-391. 
4. ΟίΓ. Ο. Ο ο χ β, 0&1&1θ£Ϊ οοάΐοϋΐη ιη&ηυδΟΓίρΙΟΓυιη Βί&ΙίοΙΙιβο&θ Βοίϋθία- 

η&β, I, ΟχίοΓά 1853 (ΓοΙοΗδΙ. 1969), οοίΐ. 27958. 
5. ΙΜά., οοΐΐ. 314-316. 
6. ΑηβοάοΙα Ογ&θο& θ οοάίοί1>υ8 ΓηαηιΐδοπρΙΐδ 33ϋ>1ϊο4>ι©ο8ΐβ Οχοηίβη8Ϊιΐϊη, 

III, ΟχΓογοΙ 1836, ρρ. 222-227. 
7. ΟΙγ. Ο. ΜβΓΟ&Ιί-Ρ. Ρτηηοΐιΐ ά©* Ο & ν & 1 ΐ © γ ί, ΒίβΙίοίΙίθΟ&β Αρο- 

βίοΐίοηβ ν&Ιΐο&η&θ οο<Βο©β ιηειηυδοπρϋ ΓβοβηδΐΙί. Οοάίοβδ ν&Ιίοδιηί ΟΓαβοϊ, I, Ιη Βΐ- 
ΒΙίοΙΙίθοη ν&Ιϊο&ηα 1923, ρρ. 443-450. 

8. Οϊγ. Η δ γ & η ά η © γ, ορ. οϊΐ., ρ. 146, 

9. ΟίΓ. Ρ ο ά © 8 I ά, ορ. οίΐ., ρ. 242. 
10. Πηά,, ρρ. 248δ. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ· 17 
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§ίηηϋνο1: Ια Ιθζϊοπθ ^Γαππηηΐΐοαίπιβηίβ ρίύ βδαΐία, οοη ΓοίΙαΐ,ίνο, θ ίη 
Κ {ύποκρίνοιςΥ, β ϊη V (νποκρίνοιο). (^αβδΡυΙΙίπια ο Γοτδο ροΐίον, βίθ. ρθΓ 
Γαιιΐοπία άβΐ πιαηοβοηΐύο, δία ροΓ ίΐ οοηίτοηίο οοη ηη ρθποάο ρΓθοβ- 
άβηί,β (ρ. 248,6 8. και ή φωνή νυν μεν τον Θρηνοϋντα, νυν δέ τον απει¬ 

λούντο., ενίοτε δέ τον άνιώμενον ύ π ο κ ρ ίν ο ι τ ο), δΐ οίΐΐθηθ Ια οίαυδοΐα 
4-ΡγΡγ _?_'_, ιιβαΐα άα ΡγοοΙγοπιο οοη Ια 8ίθ88α ίΓβφίβη- 

ζα άί ηιιβίΐα 4-ΡγΡ οί-ΐβηηΐα οοη νποκρίνμ5. 

ΟδβθΓνο ίηοΙίΓθ οϊιθ α ρ. 249,4 οοηνθίτβΐ)!)© οογγθ^^θγο είσήλθεις ίη 
είσέλθρς, οοπιβ §ία ηβΙΓθά. ΟαπιβΓ. 

11. νβΓ3Ϊ ίηβάίΐΐ άί ΟοεΙαηΐίηο ΑοτοροΙίΐα. 

ϋθ11’α£Ϊο§Γαίο βά βρΐδΙοΙο^Γαίο ΟοΒίαηίΐηο ΑοΓοροΙίία Βοηο £& 

ηοίΐ αίοιιηί οοιηροηΐπιβηίϊ ροθίίοΐ <1ί ροοίιί νβΓδί, 1)Γβνΐ βρΐ^Γαιηιηί ίη 
άοάβοαδίΠαΙή 'ρΓοθτηίαΙί’ αί βιιοι βοπίΐί, 1,ι*&(1ίϋ άα1ΓΑιηΙ)Γ. 442 (Η 81 

8ΐιρ.), βαβό. XIV {Ρβγ Γορβτα 8ΐζα4, Ρβγ ϊΐ νηατύτβ Τβοάοίο5, Ρβγ 8. Εα· 

ρΐο6, Ρβγ 8. Νβοβΐο7, Ρβγ. 8. Οβια^ίτηο9, Ρβγ 8. 8αη80ΠΒ9} Ρβγ 8. Ραη- 

ΙβΙβίιηοη πΐ6§αΙοπιαΓΐίΓβ1ϋ, 8ηί ΐβηηίηί άβΙΙα οιία11), άαΐ Ηιθγοβ. δ. δθρυΐ- 
ογϊ 40, 8αβο. XIV {Ρβγ Οο8ΐαηίίηο ίΐ θΓαηάε12), άαΐ ναΐ. §γ. 1147, δαβο. 

XIV, β 1882, βαβό. XIII - XIV {Ρβγ ΠπηηαξίπΒ άβΐ Οηείο άείΐα Αηϋ- 

ρΐιοηθίβδ13). 

υηίοο βρί^Γαηιιηα άβΐ ίηίίο ίηβάϋο, α ςηαηΐο οοηβία, ο ίΐ ρΓθδοη- 

1. (Χγ. Ε8,Ι, ε.ν. ; Ε α ίη ρ β , 8.ν. 
2. Ε ηοη ύποκρίνοι οοιηβ ΘΓΓοηβαπίΘηΙβ ηθΐΐ’αρραταίο άβϊΐα ΡοάβδΙα. 
3. ΟΓι*. \ν. ΗοταηάηθΓ, Όθγ ΡΐΌδαΓΪιγΙΙιπίιΐδ ίη άβΓ ιΊΐΘίοΓΪδοίιβη ΕίΙβΓΕί- 

ίνΐΓ άβΡ Β^ζ&ηίίηβρ, ^νίβη 1981 («λΥΐβη. Ι^ζ. δίαάΐβη», XVI), ρρ. 46. 174. 
4. ΚίρΓοάοΙίο άα Η. Ώ β 1 β 1ι α γ β, ΟοηδΙαηΙίηΐ ΑοΓοροΙΒαβ Ιια^ίο^ΓαρΙιϊ Βγ- 

ζ&ηΐίηΐ βρίδΐιιΐ&πιιη ιηηηίριιΐιΐδ, ίη Αηαΐβοία Βο11&η<Βαηα ΕΙ, 1933, ρ. 264. 
5. ΙΜά., ρ. 265. 
6. Ι&ίά., 1.1. 
7. ΙΜά., ρ. 266. 
8. Ι&ίά., 1.1. 
9. ΙΒίά., ρ. 267. 

10. Πήά., 1.1. 
11. ΙΒηΙ., ρρ. 2675. 
12. Βίρι*θ(1οΒο (Ια Α. Ραρα<1οριι1ο8-ΚβΓαΓηβιΐ5, Ίεροσολνμιτική Βι¬ 

βλιοθήκη, 1, 8. ΡΐθίΓοΒαΓ^ο 1891 {ίοΐοπδΐ. 1963), ρ. 122. 
13. ΚΐρΓοάοίΙο άα Ρ. Ο α η 4 γ I, ϋοάίοβδ ν&ί,ίο&ηί Ογ&θοι. Οοΐίοβδ 1745-1962, 

1: Οοάίοιπη βηοιταίιοηβδ, 1η ΒιΒΙΐοΙΙίΘοα ναΐΐο&ηη 1970, ρ. 487 (νθά. αηοΐιβ II: Ιη- 
ίΓοάηοΙίο. Αάάβηάα. Ιηάϊοβδ, 1Βΐ(1. 1973, ρ. 4). 
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Ιο ΟοηΙνο 3αΙαηα (Ύετειιε ηαίύηε 3αΙαηαβ ίηετβραί), <ϋ οΙΙο άοάβ088Ϊ1- 

Ιδώΐ, οίκ· Γ{ΐιΐ 8ΐ ριιΜιϋοα άαΐ ναΙ. $ι·. 307, 8&βο. XIII-XIV, ί. 51. 

I νβΓ8Ϊ ■— 8ηοηϊιηΐ ηοΐ οοάΐοο, πια Ια ουΐ ρ8ΐβι·ηϋ& β ^αΓαηΐίΙ&’ άαΐίει 
8ρ1ΐΓαξ1ύ8 (Ιοί ν. 8 ’ Ακροπολίτην ευσεβή Κωνσταντίνον, 8888Ϊ ίΓβςυβηΙβ ιιβΐ 
ηο8ίΓθ2 — Ιι&ηηο, ρνιΓ ηο1ΐ8 ΙΐΓθνϊΐ.4 άβ11& οοπιροδΐζΐοηο, υη8 οογϊ8 ίτηροι·- 
{,αηζα, 688βη(Ιο 8ΐ8ΐΐ δοπΐ/Ιΐ, ϊη Γ8£Ϊοηο άοΐΐο οοηδυβΐ8 ίΓ88οο1ο§Ϊ8 άβΐ £β- 

ηβΓθ {οΪγ. νν. 2-5 σύσσημον ... σταυρόν τύπωμα, τμήμα τον ζωής ξύλου ... τρυ¬ 

φήν τοϋ φερεσβίου ξύλου), ρβΓ ηη8 3ΐ8υι*οΙοθ8, άί ουΐ ηοη Ιτονίαπιο οοηίβΓ- 

ηια Γγ8 ηαβίΐο οΐΐαΐβ ίΐ »1 Ρι*ο1σνν3, ρΓοΙι&ΙιίΙτηβηΙθ αρραΗβηυία αΐΐο 8ίο88ο 
ΑοΓοροϋΐα οο8ί οοπιο Ια ρΓβ^βνοΙβ ΐοοη& άβΐΐη ΤΐιεοΙοΚοε ΗοάβξείΗα Ιιιΐ- 

ΐοΓα οαδίοιίΐί,ει ηβΐΐη Οαΐΐοπα ΤΓθΙ]αΙίον ΐη Μθ8οα, οΙιο ροΓία Ιο ΐιηιηα- 

|*ΐηί (Ιθΐ (Ιοπαίοτΐ, ο όοΰλος τον Χρίστον Κωνσταντίνος 6 * Ακροπολίτης β 
808. ιηο^ΐϊβ Μαρία Κομνηνή Τορνιχίνα ή Άχροπολίτισσα4 5. βοιηο ΐη αΐΐπ 
0881 (Ιοί £βηβΓ6, 8(1 08. ρβΓ ΐ 08ΓΠΐί (1β(Ιΐθ8ΐ.ΟΓΪ (Ιΐ Νΐοοίο Ο&ΐΐίοΐβ®, Μ8- 

ηυβίο Ρΐΐο6 ο ΝϊοβίοΓΟ Ο8ΐ1ί8ΐο Χ8ηΙοριι1ο7, ίΐ ΓθΙίηιιΐηΓΐο ρβΓ οαί β δΙ&Ιο 
δΟΠΜο Γθρΐ^Γ8ΠΙΐη8 (ΙθνΓβ1)1)β 0880Γ0 8ηά&1θ ρβΓ(1αίθ. 

Οοηδίαηίϊηί Αοι*ορο1ΐΐ8β 
νβΓβιΐδ, ςιιΐΐηΐδ 88ΐ8η8β ΐηοΓβρηΙ. 

V, ί. 5] Στήθι, Σατανά, μή προβής, τρόπον, φεύγε' 
σνσσημον ανχώ κατά σοϋ λαμπρός νίκης" 

σταυρόν τύπωμα, τμήμα τον τζωής ξύλου*, 

έφ’ ον θανών θάνατον όλλνσι Λόγος. 

5 νέμει τε τρυφήν τον φερεσβίου ξύλου, 

ον γεΰσις ήρξε γνώσεως πάλαι ξύλου, 

και φεύγε δοϋλον εξάψεις Χριστού λάτριν 
”Ακροπολίτην ευσεβή Κωνσταντίνον\ 

1. ΟΙγ. ΜβΓθ8ΐΐ-Ρ,Γ&ηο1ιΐ άβ’ Ο & ν & 1 ΐ β γ ΐ, Οοάίοβδ ν8ΐΐθ8ηΐ Ογ&θοϊ, 
I, οϋ., ρ, 455. 

2. Οίρ. Ο ο η 5 I. Λοτορ., οαΓ/η.=Αη8ΐ. ΒοΙΙ. ΙΛ, 1933, ρρ. 264 85. (βά. ϋβ- 

Ιβίι&γβ). 
3. Α. Γτοίοιν, Βα Γβΐίηυβ <3β 1& νΓαΐθ Ογοϊχ, Ρ»γϊ5 1961 («Ατοΐι. Ογ. 01ιγ>, 

VII); I ά., Εθδ Γθ1ί(ΐυ8ΪΓθ5 <Ιθ 1& νΓ&ΐβ Ογοϊχ, Ρ&γϊ$ 1965 («Ατοΐι. Ορ. ΟΙΐΓ.ί, VIII). 
4. ΟΙγ, V. I. Α η 1 ο η ο ν & - Ν. Ε. Μ η β ν &, Κ&1&1θ£ (ΐΓθνηβηΐδδΙωΐ ίϊνορίδϊ 

ΧΙ-ηαέαΙα XVIII νβοα, II, Μοδο& 1963,ρρ. 262 δ. β ίΐ£. 172; ϋ.Μ. Νίοοί, Οοη- 
δΐ&ηϋηθ Αΐίροροΐϋβδ. Α ΡΓθ5ορο£Γ8ρ1ιϊθ8ΐ Νοίβ, ΐη ΒυιηΙ). 0&1ί5 ΡδφβΓδ XIX, 1965, 
ρ. 252. 

5. ΟίΡ. Ε. Ε ο ΐη 8 η ο, Νίοο1& 0&11ΐϋ1θ. Οευηηί, Ν&ροϋ 1980 («Β^τζ. Νβο-ΗβΙΙ. 
Νβαρ.», VIII), ρρ. 21.29. 

6. Οϊγ. Ρ γ ο 1 ο \ν, Ε» Ρθϋιιυθ, οίΐ., ρρ. 444-447. 
7. ΙΜά., ρ. 491. 
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3 δορίυα^. £βη. 2,9. οί. βΐϊειηι ρι*. 11,30 αροο. 2,7.22,2 Νίοηΐ. ΟαΙΙ. ο&πη. 6,5 = 81,9 
Κοπι. αΐ. 5$. οί. 8βρ1α&£. §Όη. 2,85. 15 έν τώ παοαδείσιμ τής Τρυφής 3,285. 
78. οί. Οοη$1. ΑοΓορ. 03.ΓΐΉ.=7ερ. βιβλ. I 122,1 (ογΙ, ΡίψηάοριιΙοΒ ΚθΓ&ιηβιΐδ) Ά· 

κροπολίτης ευσεβής Κυρίου λάτρις 8 Οοηδί. ΑοΓορ. οαι*ηι.= Αηαί. ΒοΙΙ. ΙΛ, 1933, 
264,1 &1. (βά. ϋθΐβϊι&γβ). 
Ο ο ά.: ν&Ι. §ρ. 307, δαβο. ΧΙΙΙ-Χΐν, ί. 5 = V. 
ΙηδοτΐρΙΐο (ΙθβδΙ. 
1 τρόπον δΟΠρδΐΙ ρΓΟ τρόπε ηιβίπ 08.11$5 V 5 νέμει V ιιί νί(1. «η &έμη.? 

12. νβΓ8ΐ ίηεάίίί άί ΜαηηεΙε ΜβΙίεεεηο. 

Μηηαβίθ Μβ1Ϊ88θηο ία ααΙοΓθ, οοπιθ δβπιΙίΓη, άί Ιγθ βοΐΐ θρΐ^ιεπηπιΐ, 
άαο, ΙΐΓθνΪΒΒΪτηί, ΐΓ&άίΐί άαΐ £ίέι οϊΐηίο ναι. Βατΐι. £Γ. 74, β&θο. XVII, 

ί. 41 ν (Είς λυχνίτην λίθον έγγεγλυμμένην εχοντα την Θεοτόκον β Εις λίθον 

εν ώ έγγεγλνμμένος ό προφήτης Δανιήλ), οΐιβ δοηο δΐ&ΐί πρΓοάοΙΙί άαΐ 
Οαροοοί1 2, β ίΐ ρΓθδβηΙβ Ιη ΡηίΚαξΟΓαιη, ΐΓάάίΙο άαΐΐο δίβδδο ΒαιΊ)θπηί&ηο 
& ί. 28; Γθρί§Γ&ιηιη& ία οορΐαΐο άαΙΓΑΠαοοί 8α1 ν&1. £γ. 114 (οί. 156), 

8&βο. ΧΙΙΙ-Χΐν, ί. ΙΟΙ3, οΙιθ βϊ ραό οοηΒΐάθΓ&Γθ ηαίηάΐ αηίοο Ιθδΐίπιοηβ. 

II οοιηροηΐπίθηίο (1θ1 Μθΐίδδθηο ηοΐΐϊ&ιηθ. ηυβίΐο αδδαί ηοίο άί Οάο- 

ν&ηιιϊ ΜααΓορο Εαοΐιαίΐα Ρεε ΡΙαίοηε ε ΡΙαΙαηο4, οοΐ βπο ίβηίαΐίνο 
«άί &880Γΐ)ίΓβ ηβΐ (Μδίί&ηθβίιηο £Γαηάί ίϊ^αΓβ άθΐ ρα^αηθΒΪπιο: 86ΐηΙ)Γαν& 

ίιηροδδίΐηΐβ οΐΐθ ΘΒ8Θ ηοη ίοΒΒβΓΟ δίδίβ ρ&Ηβοίρί άβΗα Κίνθίαζίοηβ»5. 

ΡΗ&£Ογ&, οοη Ια 8ΐια ορβΓα (πια δρηηα) Ϋε^ΐ αηεεί (ν.1), ρβΓ ϋ ηο- 

βϊγο β άβ^ηο ά’ο§ηί πδροΐίο, «ιηοάβΐΐο άί ΙηΙίο 1θ νΪΓΐά» (ν.2), οΐιβ δΐι- 
ρβΓό «ίη 8&§§βζζ& Ραοίτηθάθ β ίΐ 8β££ίο Εοοίΐίάο» (νν. 4δ.); δυο αηίοο 6Γ- 

γογθ ία ανβΓ ίοπηαΐαίο 1& ηοΐη 1θογϊ& άθΠα ΙθίΓ&άθ (ο 'ηαιηβΓΟ φΐ&ίβΓ- 

ηηπο’ : 1+2 + 3+4=10), ίοηάαιηθηΐο άί ΙαΙΙο ΐΐ 8αο Βίδίθπια6, «Ιγ&- 

ΒοαΓαηάο Ια ροΐβηζα άβΐΐα Ιπ&άθ» (=ΤϊίηίΙά, ν. 8), οΓβαΙποθ άί Ιαϋθ 
1θ ΟΟΒβ (ν. 10). 

Α ραιΊ,θ Γίη§θηυϋ3 άθΐΐθ αΓ§οπΐθη1α.ζίοηί, Ιο δοπίΐο ηοη β ρπνο (1ί 
αη οθγΙο ίηΙθΓβδδθ, ίηφίαάΓαηάοδί ίη (ΐαβ1Γ&11θ§§ί&πιβηΙο άί 'οοιηρΓβϊΐ- 

δίοηθ’, ραΓ οοη άονβΓΟΒα β ίοπηαΐβ οοηάαηηα άβΐ ρα^αηβδίιηο («...ρυΓ νβ- 

άθηάο, ηοη ίοδίί ίη §Γ&άο άί νθάβΓβ», ν. 11), οΐιβ ία οοπιαηβ η οοΒρίοαα 
ρ&Ηβ άβ§1ί ααίοπ ΙϊίζαηΙίηί, οοπΙγο ΐ άΓηδΙίοί θ δρίθίαϋ ^ίαάίζϊ άί αη Κο- 

1. ΟΓγ. Οειροοοί, ορ. οΐΐ., ρ. 87. 
2. ΟΓγ. ΐ1)ί(1., ρρ. 80$. 

3. ΟίΓ. ΜβΓοαΙϊ-ΡΓαηοΙιί <1 θ’ ΟαναΠοτί, ορ. οϋ., ρ. 140. 
4. Οαηη. 43 = ρ. 24 άβ 0&§&Γ(1θ. 

5. Κ. ΟαηΙαΓβΙΙα, Ροβίί ΙιΐζαηΙίηί, II, Μΐΐαηο 1948, ρ. 187, 
6. ΟΓγ. ρ$.-ΡγίΙι., νενε. αιιτ. 48. 
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πι&ηο ϊ] ιηοΐόίΐβ, οΐιο πίϊιιΐό ΐη Βίοοοο Ογπογο, ΡΗα^ΟΓα, Ρΐαίοηβ, ϋβ- 

ιηοδίβηο οιΐ ΑγλΙο, ο (1ί υη ΜϊοΗθΙο Οΐΐοά, οοη Ια δΐιο. ^ΐΌδδοΙαηα ροΐθ- 

ηαϊοα αηΙΐρ9§9η» &τιοογ ηοΐ XII δβοοίο1. 

(^παπΐο α ΡΐΙα^ΌΓο ΐη ραΓίΐοοΙαΓβ, β ηοίο οοιηβ ηρρηπδββΓο Γίη ηβΐΐβ 
οΗίθδο — ϊ&τηυδο Γβδβπιρΐο άϊ Βαίΐζονο—Γ&ϊίί^ιίΓαζΐοηΐ (1ΐ αηΐΐοΐιΐ βαρΐ- 

βηϋ ςα&ΐϊ ρΓθοαΓδΟΓΪ θ δ08ΐθ§ηΐ άθΐΐα ίβάο: Γθρΐ§Γαπΐϊϊΐα ροΐΓβΙώβ φΐΐη- 

άΐ 688ΘΓΘ δί-αΐο ο1’*ιΐδο δΐΓαΓηΘηΙ&ΐΘ’, οοιηροδίο ρβΐ' υηα ίπιιη&^ΐηο ρΐΐΐο- 

ΓΪο&, αΐΐα 3ίθδ89. δίΓβ^αα άβ^ΐί αΗπ άυβ άβΐ Μθΐΐβδβηο 6 <1ϊ ηυπιβΓΟδΐ 
ηθΐΐη ρΓοάαζΐοηβ ^ΐ&ηιΐήοα1. 

Μηηυβίϊδ ΜθΙίδΒΘηΐ νβΓΒΐΐΒ ϊη ΡγΐΚαβΟΓ&ιη. 

V, ί. 101] 'ς αγαμαί σε τής γραφής, Πυθαγόρα, 

σοφώς γεμονσης, αρετών πασών τύπον, 
ώς ύπερεξήρησαν τών φιλοσόφων, 
ώς νπερηκόντισας εν παραινέσει 

5 την Πυκιμήδην καί σοφόν Φωκνλίδην. 

πλήν άλλ’ έπομννοντα τή τετρακτύϊ 
καταγελώ σου τούς κενούς Τούτους κόπους* 

τριαδικήν γάρ παριδών εξουσίαν, 

ποιητικήν δη φημι τής τετρακτνος, 

τήν τβτρακτύν έστερξας ώς πανταιτίαν. 

βλέπων γαρ ούκ&βλεψας, ώς Δαβίδ λέγει. 

5 Ρ^οΐιηθάβΒ Ηθ5Ϊ0(ϋ πι&Ιθγ: οί. ρ3.-Ρ1υΙ. νίΐ. Ηοιη. 1,2 =νΐΙ 329 ΒβΓηβΓά. 8υΐά. 
8. Ησίοδος, 563 = II 592,16 ΑάΙβΓ αΐ. 6 οί, ρ3.~Ρ^Ο\. νβΓ5. »ιιρ. 48. 8 οί. 
ϋβπι. &η&ΙΙι. &ρ. ΤΙίθοάοΡβΐ. ΗϊδΙ. βοοί. V 11,1 008 σύν τώ ηατρί και τώ νίώ τής 
μιάς ... εξουσίας ϋπάρχειν τδ άγιον Πνεύμα 10 οϊ. Ρροοορ. 0»ζ. Ιι*. οαηΐ. 6,8 = ΡΟ 
ΟΧΧΧνίΙ 1756α ρδ.-ΡΓοοορ. Ο&ζ. ρΓ. 30,17 = ΡΟ ΕΧΧΧνίΙ 1528 (1 11 3βρ- 
Ιυ&£. ρ8. 68(69),23 σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών τοϋ μή βλέπειν οί. ρ8. 39(40),12 
ούκ ήδυνάσθην τοϋ βλέπειν. 

Ο ο<1. : Υαΐ. £Γ. 114, δ&βο. ΧΙΙΙ-Χΐν, Γ. 101 = ν. 
ΙηδΟΓίρΙΐο: Μανουήλ τοϋ Μελισσψοΰ (τ. Μ. αΙια πκιηιΐδ =ν1), 
1 σε V1 : σου V 5 τήν δΟΓίρδί : τον V 6 έπομννοντα V1 : έπωμνύοντα ΐηοΐπ 
οεΐαβΕί V 11 εβληψας V1. 

ΚΟΒΕΒΤΟ ΚΟΜΑΝΟ 

1. ΟΙγ. Κ. Κ ρ α ηι 1> α ο Ιι β γ, ϋϊβ §Γϊβοϊιί5θ1ΐθ Οΐί,βΓ&ίυΓ άβ8 ΜΐΙΙθΙ&ΙΙβΡδ, ΒβΡ- 
Ιίη-Οθΐρζίδ 49072, Ιρ&ά. ϊί. Ρ&Ιογπιο 1970, ρ. 59. 

2. Οίϊ. Ρ & ο 1 & νοίρθ ΟαοοϊδίοΓβ, 0,θρΐ§Γ£ΐιιιπΐ3ΐ οοιϊιθ ΙθδΙο ΙβΙΙβΡ»- 

γϊο ά’ιΐδο βΐηπηθηΐαΐβ, ΐη XVI, ΙηίβΡη&ΙίοηΒάβΡ Β^ζαηΙϊηίδΙβηΙωη^Ρβδδ. ΑΜθη, ΤΙ/3 

(~,ΐθΒ XXXII, 1982), ρρ. 11-19. 



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΜΑ, ΙΕΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΙΕΡΟΤΤΠΤΑ, ΕΚΤΥΠΩΜΑ, 

ΧΑΡΑΚΤΗΡ (= ΕΙΚΟΝΕΣ) 

1. Καί γάρ άπεχθανόμενος ταϊς ίερογραφίαις\ καί τοϊς α π ε ι- 

κονίσμασι Χρίστον καί των μαρτύρων, | τούς άπονέμοντας αύτοϊς το 

κατά σχέσιν σέβας | άννποφόροις καί δειναϊς στρεβλώσεσιν έκάκον. 

(Κ. Μ α ν α σ σ η ς, Σύνοψις Χρονική, 4788 - 4791, ΝΐβΒυΙΐΓ). 

2. Την των σεπτών εικόνων (6 Νικηφόρος) έπιβοήσας καί τρανώσας αρ¬ 

χαϊκήν Ιερογραφίαν τε καί προσκννησιν (=παλαιάν ίεράν παράδοσιν). 

Βίος Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως ύπα ’1 γ ν ατίου διακόνου, σ, 

146, 26-27 (άβ Βοογ). 

3. (αύτόθι, σ. 147, 6:) ίεροτυπία. 

4. Ού τη ύλη τον ευαγγελίου, ουδέ τή τον Σταύρον ύλη προσκυνοϋμεν 

άλλα τω έ κ τ ν π ώ μ ατ ι (Ιωάννης Δαμασκηνός, Περί εικόνων) 

5. (Την Εκκλησίαν) Εναγγελικώς πεποικιλμένην τοϊς I ε ροϊ ς καί 

σεμνοϊς ( =άξίοις σεβάζεσθαι) έκτνπώμασιν. 

(Ιγνάτιος, διάκονος, έν τφ Βίιυ Νικηφόρου, £νθ’άνωτ., σ. 155, 27-28. 

6. ...μηδέ τον ιερόν εκείνου έκτυπώμα τ ο ς το σννολον άψασθαι. 

Καί ήν ούτως έκτοτε τό θειον έκτυπώμα τούτο θεραπεύουσα καί τιμώ- 

σα... μηδέν δννηθέντος τον πυράς λνμήνασθαι κατά τι τό ιερόν εκείνο τον 

Σωτήρος έκτυπώμα (σσ. 108, 1-6, 109, 21-22). 'Ο δε ιερός έκεϊνος τον 

Χρίστον χαρακτήρ δίκην ήλιου... άνεφάνη (σ. 111, 30-32). 

Διήγησις Επωφελής περί τής θεανδρικής είκόνος του Κυ¬ 

ρίου ημών Ίησου Χρίστου, φανερωθείσης έν τή κατά Θεσσαλονίκην μονή 

των Λατόμων, συγγραφεϊσα παρά Ιγνατίου καθηγουμένου Άκαπνί¬ 

ου, Άθ, Παπαδοπούλου Κεραμέως, ν&ΓΪει Ογο.60& 5&0Γ3) 

8. ΡθΙθγΒιιγ^ 1909, σσ. 102-113 ρ&δδίΓη. 

7. Τά λείψανα καί εικονίσματα (αί άπεικονίσεις) των Μαρτύ¬ 

ρων άξίως προσκννείσθωσαν. 

Τροπάριον δ' φδής Λιτανείας Ορθοδοξίας (ΤΗ 235). 

Ν. Β. Τ. 



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟ Γ ΡΛΦΩΝ 

Το θέμα "Ελληνες κωδικογράφοι, των χρόνων τής Αναγεννήσεως κυ¬ 

ρίως άλλα καί γενικώτερον, προσείλκυσε τό ενδιαφέρον των άσχολουμένων 

μέ τήν ελληνικήν παλαιογραφίαν κατά την τελευταίαν είκοσιπενταετίαν1* 

τό ένδιαφέρον τούτο δικαιολογείται οχι μόνον διότι οΰτω διευκολύνεται ή έ¬ 

ρευνα, ελλείψει ένος συγχρόνου Λο^βΙ - Ο&ΓάΙΙίαυββη, άλλα καί διότι τά ση¬ 

μειώματα των κωδικογράφων άποτελοΰν πηγήν διά τήν πολιτιστικήν, κοι¬ 

νωνικήν καί πολιτικήν κατάστασιν τής εποχής των2. 

Ό παρών κατάλογος κωδικογράφων προέρχεται έκ των εξ αύτοψίας έρευ- 

νων του γράφοντος άπό του έτους 1974 εις τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην τής Ελ¬ 

λάδος (ΕΒΕ), τήν βιβλιοθήκην τής ίεράς μονής Δουσίκου (Δ), καί τήν βιβλιοθή¬ 

κην τής ίεράς μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγών (ΜΤ). Περιλαμβάνονται όλοι 

οί κωδικογράφοι των χειρογράφων του Δουσίκου καί τής μητροπόλεως Τρίκ¬ 

κης, χειρογράφων άγνωστων μέχρι πρό τίνος3. 'Ώς πρός τά χειρόγραφα τής 

Εθνικής Βιβλιοθήκης μέ οδηγόν τον κατάλογον των Ί. καί Ά. Σακκελίωνος 

έξήτασα τά χρονολογημένα χειρόγραφα, των οποίων οί καταλογογράφοι δέν 

είχον σημειώσει τούς κωδικογράφους. Δυστυχώς ό διαθέσιμος έκ μέρους μου 

χρόνος δέν ήτο επαρκής διά τήν όλοκλήρωσιν τής έρεύνης, δίδεται όμως είς 

τήν δημοσιότητα ό παρών κατάλογος μέ τήν ελπίδα νά ολοκληρώσω είς δευ- 

1. Είς τό δημοσίευμα τοϋ 8 ΐ I ν ΐ ο ΒβτηεΐΓάϊηβΙΙο, ΟορΐδΙΐ <Β οοδίοί 
Ογθοϊ ά&Ι X 8.1 XVI δβοοίο, ΜίδΟβΙΙ&ηβα 3, 1982, σσ. 1-2, εύρίσκεται συγκεντρωμένη ή 
βιβλιογραφία των καταλόγων κωδικογράφων άπό τοϋ 1957 κέξ. Πρόσθες καί τάς σχετι- 

κάς έργασίας τοϋ Β. Ε. Ρ ο η ί ό, Ορβόβδίιΐθ ρΐεογ βρθΜνοζΓθί<1βηη&. 3,ΛΥγ 42, 1981, 
σσ. 124-128, καί τοϋ Β. Κ ο ν τ ο β α, "Ελληνες βιβλιογράφοι έλληνικών κωδίκων ίεράς 
μονής Χελανδαρίου, XVI. ΙηΙβΓη&ϋοηδΙβΓ Βγζ&ηΙίηΐδΙθηΙιοηβΓθδδ, ΑΜβη II. 4 (ίΟΒ 
32/4), \νΐβη 1982, σσ. 65-78. 

2. Βλ. Φλωρεντίας Εύαγγελάτου-Νοταρά, Σημειώματα Έλληνικών 
κωδίκων ώς πηγή διά τήν έρευναν τοϋ οικονομικού καί κοινωνικού βίου τοϋ Βυζαντίου 
άπό του 9ου αίώνος μέχρι τοϋ έτους 1204, Άθήναι 1978, σ. 1 σημ., όπου καί περαιτέρω 

βιβλιογραφία. 

3. Συνοπτικήν αναγραφήν των χειρογράφων τοϋ Δουσίκου έδημοσίευσα είς τά τεύχη 
τοϋ Μορφ. 'Ιδρ. Έθν. Τραπέζης, Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων καί άρχείων, 1 Αθήνα 
1978, σσ. 26-30, καί Β’, * Αθήνα 1981, σσ. 29-31 ’ περιγραφήν των είληταρίων της μο¬ 

νής Δουσίκου έδημοσίευσα είς τήν έργασίαν μου «Παλαιογραφικά καί Μεταβυζαντινά», 

ΕΕΦΣΠΑ 27, 1979, σσ. 216-221, άναγραφήν δέ συνοπτικήν των χειρογράφων τής Μη¬ 

τροπόλεως Τρίκκης καί Σταγών αυτόθι, σσ. 222-229, 
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τέραν συμβολήν1. ΙΤροσετέθησαν επίσης καί τινες κωδικογράφοι του Δουσί- 

κου έκ χειρογράφων άλλων συλλογών. 

Ήρευνήθησαν 129 χειρόγραφα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης, έκ των ο¬ 

ποίων τα περισσότερα προέρχονται έκ τής μονής Δουσίκου. Τούτο είναι γνω¬ 

στόν βεβαίως2, εις παλαιότερον δέ δημοσίευμά μου παρουσίασα την άπόδει- 

ξιν παραλαβής των χειρογράφων αυτών, δι’ ής πιστοποιείται οτι 532 χειρό¬ 

γραφα μετεφέρθησαν έκ τής μονής ταύτης3. Τα περισσότερα επίσης των χει¬ 

ρογράφων έχουν γραφή κατά τον 16ον αιώνα καί ιδίως τό β' ήμισυ αύτοΰ, 

τοΰτο δ* οφείλεται, ώς ήδη έχει έπισημανθή, εις την πνευματικήν άνθησιν των 

χρόνων εκείνων καί την έπαναδραστηριοποίησιν του μοναχισμού εις τον έλ- 

λαδικόν χώρον4. Περί τής λειτουργίας βιβλιογραφικού καί βιβλιοδετικου ερ¬ 

γαστηρίου είς την μονήν Δουσίκου κατά τό β' ήμισυ του 16ου αίώνος έχω αλ¬ 

λαχού σημειώσει βραχέα τινά5. 

Τά ονόματα τών κωδικογράφων κατετάγησαν άλφαβητικώς με αΰξοντα 

1. ΕΙς τό τέλος τής έργασίας προσετέθησαν ευρετήρια τών έρευνηθέντων χειρογράφων. 

2. Βλ. Μ&γοθΙ Κ ΐ οΐι & ι*ά, ΚόρβΓίοΪΓθ άβδ Ιη&ΙΐοΙΙιόςιΐθδ οΐ άθδ ο&Ι&Ιο^υοδ 

δθ τηαηιΐδοηΐδ βΓθΟδ, Ραήδ 1958, σ. 34, άρ. 151 · ό ΚΐοΙί&Γά λέγει δτι 356 χειρόγραφα 

τής Εθνικής Βιβλιοθήκης προέρχονται έκ τής μονής Δουσίκου. 

3. Βλ. «Ή βιβλιοθήκη τής ίεράς μονής Δουσίκου», Έπετ. Έτ. Στερεοελλαδικών 

Μελετών 5, 1974-1975, σ. 406. Δέκα ιστορημένα χειρόγραφα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 

προερχόμενα έκ τής μονής Δουσίκου, τά ύπ. άριθμ. 56, 59, 63, 64, 67, 68, 74, 91, 105 και 

190, περιγράφονται εις τό βιβλίον τών ’Άννας Μαραβά-Χατζηνικολάου 

καί Χριστίνας Τουφεξή - Πάσχου, Κατάλογος μικρογραφιών Βυζαντινών 

χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, τόμος Α', χειρόγραφα Καινής Δια¬ 

θήκης Ι'-ΙΒ' αίώνος, έν Άθήναΐς 1978. 

4. ΓΧρβλ. «Παλαιογραφικά καί Μεταβυζαντινά», ένθ’ άνωτ., σ. 192. 

5. Αύτόθι, σσ. 211-212. ΤΙρβλ. Μαρίας Σακελλαριάδη-Πολίτη, Μαρ- 

κιανός τλήμων καί άμαθής γραφεύς τής μονής Δουσίκου, Αφιέρωμα στόν καθηγητή Λίνο 

Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 41. Ή προσπάθεια συλλογής χειρογράφων ήρχισεν άπό 

τον κτίτορα τής μονής άγιον Βησσαρίωνα, όπως ό ίδιος μαρτυρεί εις την άνέκδοτον διαθή¬ 

κην του, βλ. την έργασίαν μου, «Τό σιγίλλιο του πατρ. “Αντωνίου Δ' (1393) για τή μονή 

τοϋ Σωτήρος τών Μεγάλων Πυλών: Συμβολή στη διπλωματική καί στά τοπωνυμικά της 

Δυτ. Θεσσαλίας», Δίπτυχα 2, 1980-1981, σ. 105, σημ. 27. Άλλα καί ό άνεψιός τοϋ άγιου 

καί νέος κτίτωρ Νεόφυτος Λαρίσης δέν θά πρέπει νά ήδιαφόρησεν, άν κρίνωμεν άπό τήν έμ¬ 

μεσον μαρτυρίαν τοϋ σημειώματος του φ. 161 του περγαμηνοϋ βυζαντινού χειρογράφου τής 

Εθνικής Βιβλιοθήκης 1014, προερχομένου έκ τής μονής Δουσίκου: ή παρούσα βήβλοςγέ- 

γονεν έν ταϊς ήμέραις | τον Λέοντος τοϋ βααιλέως τον μεγάλου καί έφέρ ( θη άπό τήν 

βασιλεύουσαν τών πόλακον εις | τάς ήμέρας τον έν άγίοις π{ατ)ρ[ό)ς ήμών Νεοφί | τον, 

άνιψιον τον άγιου Βησσαρίωνος και | κτήτωρες τής μονής ταύτης. έγράφη ά \πό κτίσεος 

ετι Άδάμ ,ςψπγ' | έτι άπό Χ(ριστο)ϋ ,αοα' | καί άφιερώθη εις τήν άγίιν μονήν | τον δον- 

σίκον. Τό σημείωμα έγράφη υπό χειρός τοϋ 16ου αίώνος. 
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αριθμόν1· εάν έχουν οδτοι γράψει πλείονα χειρόγραφα, αυτά κατατάσσονται 

χρονολογικώς μέ αύξοντα ελληνικόν άριθμόν υπό τόν γενικόν αΰξοντα του κω- 

δικογράφου. Είς δεύτερον στίχον σημειοΰται ό αριθμός του χειρογράφου καί ή 

χρονολόγησίς του. Ακολουθεί ή δήλωσις του περιεχομένου του χειρογράφου 

καί του φύλλου του φέροντος τό κωδικογραφικόν σημείωμα. "Οπου τό ση¬ 

μείωμα αύτό παρουσιάζει ενδιαφέρον, αντιγράφεται αύτούσιον ή έν άποσπά- 

σματι. Έπονται παραπομπαί είς τήν ύπάρχουσαν βιβλιογραφίαν. 

ΒΡΑΧΤΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 

(1) = Μ & γ ϊ β V ο § 6 1 υηά νΐοΙοΓ ΟατάΙΙίΕΐυδθη, βΐβ 
§ΓΪ6θΗΪ5θ1ιβη δοΗΓβϋλθΓ (1β8 ΜίΙΙβΙαΙίθΓδ υηά άβΓ Ηβηαΐδδειηοβ, 
Εβϊρζΐ£ 1909. 

(2) = Φωτίου Δημητρακοπούλου, *Η βιβλιοθήκη τής ίεράς 

μονής Δουσίκου, Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 

5, 1974-1975, σσ. 403-426. 

(3) — Φωτίου Άρ. Δημητρακοπούλου, Παλαιογραφικά καί 

Μεταβυζαντινά, ΕΕΦΣΠΑ 27, 1979, σσ. 192-229. 

(4) = Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, ^Ιστορικό καί Παλαιογρα- 

φικό Αρχείο, Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων καί άρχείων, Α¬ 

θήνα 1978. 

(5) = Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Τστορικό καί Παλαιογρα- 

φικό Αρχείο, Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων καί άρχείων, Β', 

1978-1980, Αθήνα 1981. 

(6) = Ίωάννου Σακκελίωνος καί 5 Α λ κ ι β ι ά δ ο υ Ί. Σακ- 

κ ε λ ί ω ν ο ς, Κατάλογος των χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιο¬ 

θήκης τής Ελλάδος, έν Άθήναις 1892. 

(7) = Αίνου Πολίτη, Συνοπτική άναγραφή χειρογράφων έλληνικών 

συλλογών, Θεσσαλονίκη 1976. 

(8) = Α 11) θ γ I Ε 1ι γ Η & γ ά, ϋββιΊίβΓθπιΐψ υπύ Βθδίαηά (Ιθγ Ηει^ίο- 

^Γαρίιίδοΐιβη υηά ίιοπιίΐβϋβοΐιβη ΒΐΙβΓίΐΙιΐΓ άβΓ ΟΓΐβοΙιΐβοϊιβη 
ΚΐτοΗβ νοη Οβη Αηίαη^βη Μδ ζυηη Εη(1θ (Ιβ8 16. ΙΜιιΊιιιηάβιΊδ, 
τ. Ι-ΙΙΙ, Εθΐρζί^ 1937-1952. 

1. Οΐ άριθμοί 95-102 είναι εκτός της γενικής σειράς άριθμήσεως ώς προσθήκαι- ύπό 
τόν άρ. 103 συνεκέντρωσα τά χρονολογημένα άλλά άνυπόγραφα χειρόγραφα, όσα δηλαδή 
δέν φέρουν όνομα κωδικογράφου. 
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1. Αθανάσιος εκ κώμης Καλλιψώνι 

Δ 68, 1783 

Έργα πατρ. ΚΠόλεως Καλλινίκου έκ Ζαγοράς. 

φ. 92 

(2) σ. 410.— (4) σ. 29.— Ν. Α. Βέη, Τέσσαρες έκΟέσεις,.., Θεσσαλικά Χρονικά 

7-8, 1959, σ. 37. 

2. Αλέξανδρος τον Μπαραρά 

ΜΤ 36, 1749 

Παραφράσεις λόγων Πατέρων. 

φ. αν 
(2) σ. 424.—(3) σ. 228. 

3α'. 9Αμβρόσιος Ιερομόναχος 

ΜΤ 30, 1802 

Βιβλίον προθέσεως μονής Κορμπόβου. 

φ. Αν 

(2) σ. 424.—(3) σ. 227. 

β'. 9Αμβρόσιος, παπά-, καί ηγούμενος 

ΜΤ 20, 1803 

Βιβλίον προθέσεως μονής Κορμπόβου. 

(2) σ. 424.—(3) σ. 226. 

4. Αναγνώστης Από Κομπονριανά, υιός του παπά Χρνοογόνον 

ΜΤ 22, 1795 

Ακολουθία τής 1 Αγίας Παρασκευής. 

(2) σ. 424 —(3) σ. 226. 
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5α'. 9 Αναγνώστης ελάχιστος εκ Κοντζινα 

Δ 72, 1829 

Μουσικόν άναστασιματάριον. 

φ. 14 

(5) σ. 30. 

β'. 9Αναγνώστης, αμαθής και ελάχιστος υιός τον Γιαννάκη 
Στορνάρη εκ Κοντζινα 

Δ 81, 1829 

Ψαλτική. 

φ. 268V 
(5) σ. 30. 

6. Άνδρέας Φραγγονλης 

ΕΒΕ 141, 1676 

Μ,αξίμου του Πελοποννησίου Ερμηνεία εϊς την ’Λποκάλυψιν. 

έν τέλει 

(2) σ. 424.— (6) σ. 24.—(Βλ. καί Γεράσιμος, Χατζή—, Δ 77 καί Διονύσιος Ιερο¬ 

διάκονος, ΜΤ 34).— Προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου. 

7. "Ανθιμος ό εντνχος έν άμαρτιαις και δνατνχος έν άρεταϊς 

ΕΒΕ 697. 1593 

Θεοτοκάριον. 
έν τέλει 

[έν άρχή καί τέλει πολλαι σημειώσεις δτι το χφον άνήκεν εις την μονήν 

Ρεντίνης καί έκεΐθεν εϊς τδ μετόχιον του Ταξιάρχου], 

(6) σ. 127. 

8. * Ανθιμος ό ιερομόναχος ό ζακερδινός 

ΕΒΕ 1436, 1613 

Νομοκανονική καί άλλη ΰλη. 

(6) σ. 257. 

φ. 249ν 
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9. Αρσένιος ιερομόναχος καί ηρωτοσύγκελλος ’Λμασείας 

Δ 63, 1667 

Θεοτοκία των οκτώ ήχων* σύμμεικτα. 

<ρ, 21 
(2) σ. 424.—(5) σ. 30. 

10. Αρσένιος Ελασσόνας 

Δ 51, φφ. 36-45ν, τέλη 16 αί. 

Ακολουθία ιΑγ. Βασιλείου Μόσχας. 

(έκ ταυτίσεως τής χειρός καί έκ τής ακροστιχίδας). 

(2) σ. 424.— (4) σ, 29.— Φωτίου Άρ. Δημητρακοπούλου, Ό κώδ. 

51 τής μονής Δουσίκου, ΕΕΦΣΠΑ 25, 1974-77, σσ. 113-114, καί φωτογραφικά πανο¬ 

μοιότυπα έν σσ. 121-124 αύτογράφου του Αρσενίου.—Τ ο ΰ α ύ τ ο 0, Οη ΑΓδθΠΐοδ ΑγοΙι- 

1>ίκ1ιορ οί Ε1&550Π, Βγζ8ηΙΐηο5ΐεΐνϊο& 42, 1981, σσ. 150-151, οπού και μνεία καί άλλων 

χειρογράφων του Αρσενίου.—Β. Ε. Ε ο η 1ε ί ο, ΟΓθόβεΙείθ ρΐεογ βροΜ νοζι·οί(1βηίΐ&.3, 
ΥΥγ 42, 1981, σσ. 124-125, καί εϊκ. 3, δπου φωτογραφία αύτογράφου του Αρσενίου. 

11. Βαλλής ’Αναστάσιος Β. συνταξιούχος είρηνοδίκης 

Δ 41, 1897 

Κανόνες παρακλητικοί είς τον "Αγ. Βησσαρίωνα. 

σελ. 81 

(4) σ. 28. 

12. Βαρθολομαίος ιερομόναχος 

ΕΒΕ 311, 1332 

Ίωάννου Σχολαστικού Κλΐμαξ τής θείας ανόδου. 

(2) σ. 424,— (6) σ. 53,— Προέρχεται έκ της μονής Δουσίκου. 

έν τέλει 

13. Βαρθολομαίος 

ΕΒΕ 1006, 1569 

Φ 
Βίοι άγιων Σεπτεμβρίου. 
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β(εο)ϋ τό διυρον | καί πόνος βαρθολομαίου: | εγράφη τό παρόν βιβλίον, 

εν | τή βασιλικότατη μονή τον μετεώρου, \ επί έτους ,ζοη' ίν(δικτιών)ος 
ιγ' | μηνί δεχ,εμβρίω εις τάς ια : — | τέρμα 

(6) σσ. 179-180.— (8) II σ. 321, σημ. 4, οπού καί τύ κωδικογραφικόν σημείωμα, 683. 

14. Βενιαμίν 

ΕΒΕ 285, 1651/2 

Μαξίμου Πελοποννησίου Κυριακοδρομίου. 

τέλος μαρτίω λ | Θ(εο)ΰ τό δώρον καί 
Βενιαμίν πόνος, εκώμης καστορίας' έτους ,ζρξ' 

φ. σλε': 

[υποκάτω σημείωσις, οτι τό 1832 ήγούμενος του Μετεώρου έγένετο δ 
Ιωσήφ. Εις τό 'ί*ΡΛθ ;οΰ ίδιου φύλλου σημείωσις δτι τό Κυριακοδρομίου αυτό 

έγραψεν ό παπα .·. .αμιν δαπάναις Χριστοδούλου ίερομονάχου έκ κώμης 

καλούμενης βοειβώτα, προσηλώθη δε εις τό Μετέωρον’ επονται άραί. 1657 

μαρτίου 7. Είς τό έπόμενον παράφυλλου σημειώσεις θανάτων μοναχών]. 

(6) σ. 50. 

15. Γαλάκτιος Ιερομόναχος ταπεινός καί ίμαρτωλός καί ανάξιος 

Σύμμεικτα. 

ΕΒΕ 698, 1665 

σ. 196: 

χου : 
τάς 

1 εγράφη τό παρόν διά χειρός έμοϋ τον ταπεινόν γαλακτίον | ϊερομονά- 

είς μοναστήριον δούσικον κατά τό έτος ( 7174 έν μηνί όκτωβρίω εις 

30 

[σ. ρλα', εις τό τέλος του συνεσταχωμένου έντυπου:] 1 τό παρόν θεο- 

τοκάριον υπάρχει ίμοϋ τον ταπεινόν | καί άμαρτωλοϋ καί άναξίον γαλακτίον 
ίερομονάχου | καί ώνησα αντώ δια άαπρα 40 κατά τό έτος] 7171 έν μηνί ά- 

πριλλίω 12. 

[εις τό νβΓΒΟ του α' παράφυλλου:] 1 ηστούς ,ζρπζ' Ιουνίου καί ίονλίον 
καί ανγονστον | τους τρής μήνες όλο εφαρμακονε τα ψάρια \ ό παπα γαλα- 

κτειον άπο το μοναστήροι τον καπετά \νον μπάρμπουλον καί τά εξολόθρε¬ 

ψε παντελός \απο τον μήλο τον ήζβοράνον όστομ?]λον του γιά |γγο μέ τρής 
καί τέσσερης ημέρες τής σαρακοστής | τής παναγίας πρήν φθάση ή έωρτί 
της παναγίας | τα εφαρμάκονεν καί τα εατέγνονεν απάνο στην [ κλοπότνιτζα 
«αϊ ή βοήθεια τον άρχηατρατίγου | μηχαήλ να βοηθίση να μην ξεσποριστονν | 
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τα ψάρια' Ταυ την τήν ξεσποράν και καταδήκην | ήδα εγύ ο παπα 

άπο του μπράδον | όπου έγινε ν ηστα πτοχά τα ψάρια έγραψα | ής^οΓ^ 

καί όπιος το άνα ) γινόσκη παρακαλέτε τον | Θ(εό)ν πάλε να πλουτίσ^^ 
πτοχά τα ψάρια | ερροσον 1 ' τα 

(2) σσ. 421-424.— (6) σσ. 127-128.— Συμπληρωματικά της περιγραφή Σακν 

λιωνος: Ή έρμηνεία των κανόνων είναι εις την δημώδη· εις τό τέλος τών ίατροσο ι ~ 
ύπάρχει διαιτητική τών ιβ' μηνών. Ρ Φικων 

16α'. Γεράσιμος, Χατζή— 

ΕΒΕ 1275, ά.ε. 

Διάφορα ερανίσματα. 

(2) σ. 424.— (6) σ. 232.—βλ. περί του Χατζή-Γερασίμου τήν εργασίαν μου: «'Ο 

κώδ. 51 της μονής Δουσίκου», ΕΕΦΣΙΊΑ 25, 1974-1977, σ. 109, σημ. 2. 

β;. Γεράσιμος, Χατζή-, ταπεινός αρχιμανδρίτης 

Δ 87, 1839 

Χατζη-Γερασίμου σημειώσεις παντοδαπαί. 

σ. 354 

(5) σ. 31. 

γ'. Γεράσιμος, Χατζή- 

ΕΒΕ 1273, 1842 

Απάνθισμα εκκλησιαστικής ιστορικής ύλης. 

(2) σ. 424.— (6) σσ. 231-232. 

δ'. Γεράσιμος, Χατζη- 

Δ 76, 1846 

Ιστορία τής μονής. 
σ. 1, 238 

(4) σ. 30. 

ε'. Γεράσιμος, Χατζη- 

Δ 90, 1846 
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Βίβλον προΟέσεο^ς. 

φ. 15ν 
(5) σ. 31. 

ς. Γεράσιμος, Χατ ζή- 

Δ 34 καί 35, 1855 

Βιβλία προΟέσεως. 

(έξ αναγνωρίσεων τής χειρός). 
(4) σ. 28. 

ζ'. Γεράσιμος, Χατζη- 

Δ 60, 1855 

Πίναξ αλφαβητικός του νέου κωδικός. 

(έξ άναγνωρίσεως της χειρός). 

η'. Γεράσιμος, Χατζή-, φιλόπονος μεν, λίαν όμως αμαθής 

ΕΒΕ 809, 1855 

Σαββάτιος Λογικός. 

(2) σ. 424.— (6) σ. 146. 

έν τελεί 

θ'. Γεράσιμος, Χατζή-, ταπεινός και ελάχιστος πνευματικός 
και σκευοφυλακών 

Δ 57, 1857 

Καταγραφή των ιερών σκευών. 
σ. 9 

(2) σ. 424.— (5) σ. 30. 

ι'. Γεράσιμος, Χατζή- 

Δ 49, 1858 

Κανόνες παρακλητικοί εις τον "Αγιον Βησσαρίωνα. 

(4) σ. 29. 

σ. 89 
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ια . Δ 59, 1858 

Κώδιξ της μονής. 

(έξ άναγνωρίσεως της χειρός), 

(1) σ. 37.— (2) σ. 410. 

ιβ'. Γεράσιμος, Χατζή- 

Δ 85 καί 86. 1858 

Άκολουθίαΐ των εκκλησιαστικών διατάξεων της Θείας Λειτουργίας 

(Τυπικόν). 

Δ 85, φ. 14. Δ 86, φ. Β, σ. 17. 

(5) σ. 31. 

νγ'. Γεράσιμος, Χατζη- 

Θεοτοκάριον. 

(2) σ. 424.— (5) σ. 29. 

Δ 48, 1859 

{έξ άναγνωρίσεως της χειρός). 

ιδ'. Γεράσιμος, Χατζή-, αρχιμανδρίτης Δουσίκον 

ΕΒΕ 811, 1859 

Έβδομαδευχάριον. 

έν άρχη 

(2) σ. 424.— (6) σ. 147. 

ιε. Γεράσιμος, Χατζή-, πνευματικός καί σκευοφύλαξ 

Δ 77, 1859 

Μαξίμου του ΙΊελοποννησίου ερμηνεία εις την Άποκάλυψιν (ο κδ. Δ 77 

άντεγράφη υπό του Χατζη-Γερασίμου έκ κωδικός ον εΐχεν άντίγράψει ό ’Λν- 

δρέας Φραγγούλης, βλ. και Διονύσιος ίεροδιάκονος, ΜΤ 34). 

σ· 359 (βλ. κα'ι ’Ανδρέας Φραγγούληζ) 

(5) σ. 30. 

30-8-1983 
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ι$". Γεράσιμος, Χατζή-, αμαθής καί ελάχιστος ταπεινός γερω 
πνευματικός 

ΕΒΕ 1274, 1862 

«Γενική 'ϊστορία», 

έν αρχή 
(2) σ. 424.— (6) σ. 232, 

ιζ'. Γεράσιμος, Χατζή-, ό γέρων πνευματικός καί τον τόπον 
έπέχων του σκευοφυλακοϋντος 

Δ 89, 1863 

Χατζή-Γερασίμου κανόνες, εύχαί καί ακολουθία του μικρού αγιασμού. 

φ. 40 

(5) σ. 31. 

IV]Γεράσιμος, Χατζή - 

Δ 88, 1863 

Χατζή-Γερασίμου σημειώσεις παντοδαπαί. 

(έξ άναγνωρίσεως τής χειρός καί έκ του περιεχομένου). 

(5) σ. 31. 

ιθ\ Γεράσιμος, Χατζη- 

Δ 93, σσ. 100-128, 19 αί. 

Αντιγραφή γραμμάτων (κυρίως πατριαρχικών) τής μονής. 

(έξ άναγνωρίσεως τής χειρός). 

κ’. Γεράσιμος, Χατζη- 

ΕΒΕ 812, 19 αί. 

Σημειώσεις καί ύμνογραφικά διάφορα. 

(6) σ. 147. 

ΕΒΒΣ, ΜΕ’ 18 
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17, Γεώργιος Θετταλός τάχα και σπουδαίος 

Δ 25, φφ. 92ν - 116ν, 16 αί. 

Μικρόν εύχολόγιον. 

(2) σ. 424 — (4) σ. 28. 

φ. 116ν 

18. Γιώργης, τίαπα- 

Δ 42, 18 αί. 

Νομοκάνων Μαλαξοΰ. 

(4) σ. 29. 

(παράφυλλον Β' πιν.) 

19. Γρηγόριος 

ΕΒΕ 735, 16 αί. 

Περιέχει Κανόνας δύο εις την * Υπέρ αγίαν Θεοτόκον καί ετέρους δύο 
εις τον "Αγιον Βησσαρίωνα, ών ό πρότερος έπιγράφεται Ποίημα Παχωμίου 
μονάχου. Μεθ’ οΰς, Ακολουθίαν του μικρού *Αγιασμοΰ. 

εν τελεί: 

Θ(εο)ϋ το δόρον, και Γριγορίον πόνος, | σΘλάτινα μεγάλη, τον Γρη¬ 

γορών χόρα. 

(6) σ. 134.— Έκ τοϋ περιεχομένου εικάζω οτι προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου, 

20α'. Γρηγόριος 

ΕΒΕ 290, 1574 /5 

Συμεών Θεσσαλονίκης έργα. 

(2) σ. 424.— (6) σ. 50.— Προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου. 

φ. 517 

β · Γρηγόριος 

ΕΒΕ 641 καί 644, 1577/8 

Ακολουθία τής Παρακλητικής γ' καί δ' ήχου καί των πλαγίων αυτών. 

(2) σ. 424.— (6) σ. 119.— Προέρχονται έκ τής μονής Δουσίκου. 
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γ'. Γρηγόριος 

ΕΒΕ 775, 1580/81 

Τρεις Λειτουργίαι. 
φ. 114ν 

(6) σ. 140. 

21α. Γρηγόριος 
ΕΒΕ 1492, 1603/4 

Ίατροσόφιον, Περί τής άνακομίδής των λειψάνων 'Αγίου Ίωάννου του 
Χρυσοστόμου, εις γλώσσαν δημώδη. 

φ. 79 ·. 

Ί* όώρον τό παρόν, τον Θ( εο) ΰ συνεργεία | έγραψε ιδού, γρηγόριος εν 
πόνω: — | ψ πληρώσας είπον, σν Χ(ριστ)έ δόξα πρέπει 

φ. 92: 'ζριβ' 
(6) σ. 267.— Προέρχεται έκ του Δουσίκου. 

β\ Γρηγόριος μοναχός 

Δ 8, 1613 

Τρεις Λειτουργίαι. 

(2) σ. 424.— (4) σ. 27. 

γ'. Γρηγόριος 

φφ. 75, 105ν 

ΕΒΕ 21, 1614/5 

ΡΝ' Ταλμοί καί Θ' Ώιδαί. 

(6) σ. 3.— Προέρχεται έκ της μονής Δουσίκου. 

φ. 173 

δ*. Γρηγόριος 
ΕΒΕ 771, 1615/6 

Ερμηνεία πατρ. Φιλοθέου, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Προηγια¬ 

σμένων. 
φφ. 196ν, 217ι·-ν 

φ. 196ν: 
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ΐ δώρον τό παρόν, τον Θ(εο)ν συ \νεργία' εγραψεν ιδού, \ γρηγόριος εν 

πάνω: — | 1" πληρώσας ειπον, σοί Χ{ριστ)έ δόξα πρέπει: έτους, ,ζρκδ', ίν~ 

(δικτιών) ος ιδ':— 

[εις φ. 217 άρά του γραφέως καθ’ οπουδήποτε ήθελεν αποξενώσει το 

χφον έκ τής μονής Δουσίκου, εις ήν τό άφιέρωσεν]. 

(6) σ. 139. 

ε · Γρηγόριος μοναχός 

Δ 24, άρχ. 17 αί. 

Τρεις Λειτουργίαι. 

(2) σ. 424 — (5) σ. 29. 

22. Δαμιανός 

φφ. 58, 125,178ν 

ΕΒΕ 716, 1608/9 

Εύχαί Λυχνικοΰ καί Έωθιναί, Απολύσεις, Δοξαστικά, ακολουθία του 

μικρού Αγιασμού. 

φ. 186ν 

(6) σ. 131. 

23α\ Δανιήλ ιερομόναχος οίκτρός 

ΕΒΕ 262, 1605 

Έφραίμ του Σύρου λόγοι. 
φ. 308: 

Ί τό παρόν βιβλίον έγράφη διά χειρός δανιήλ ίερο(μον)άχ(ον)' συνδρομής 

ό’ οΰν και εξόδου ( κν(ρίου) κυρίλλον (μον)αχ(οϋ) εις μνημόσυνον αυτον’ 

διό ευχεσθε π{ατέ)ρες και άδελφοι καί υπέρ | τών δυο* δτι καί 6 γράγας 

έχάρισεν επέκεινα τών διακοσίων αργυρίων:— \ Ί εγράφει επί έτους ,ζριγ'- 

Ιν[δικτιών)ος γ * έν μηνί αύγονστω α':— 

φ. 308ν: 

έτους ,ζριγ' έγράφει τό παρόν βιβλίον διά χειρός έμοϋ τον οίκτρον | δα- 

νιήλ Ιερομονάχου διά συνδρομής δέ καί άναλωμάτων τον όσιωτάτου | έν ίερο- 

μονάχοις παπα κν(ρ) ραφαήλ καί άφιέρωσεν αυτό εις τήν μονήν | τής πανα~ 

γίας τής ποτέ ονσης έν έκκαρηα μετοικησάσης δέ εν χώρα λεγομένη | ρεντίνα' 
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τώ αντώ δέ έ'τει εγινεν όμον και ή πρόθεσις συνδρομής πάλιν | και εξόδου τοϋ 
προρηθεντος χνο ραφαήλ' εϊτις ούν ταντα άποξε \νώσει έκ τής αυτής μονής, 
εχέτω τάς άράς των τιη Θεοφόρων π(ατέ)ρων αμήν:— 

(6) σ. 47. 

β'. Δανιήλ Ιερομόναχος οίκτρός 

ΕΒΕ 773, 1607 

Ερμηνεία πατρ. Φιλοθέου, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Προηγια¬ 
σμένων. 

φ. 169ν 
(6) σ. 139.— Προέρχεται έκ τής μονής ΔουσΙκου. 

24. Δη μητριός Κώνστα 

ΜΤ 36, φφ. 90-116, 1749 

Παραφράσεις λόγων Πατέρων. 
φ. αν 

(2) σ. 424.- (3} σ. 228. 

25. Δη μητριός ΠαπαΧωάννου εκ κώμης Χ:λ:κ: ( 

παιδαγωγός εις την Ιδίαν κώμην 

Δ 53, 1790 

Ακολουθία 'Αγ. Μοδέστου Ιεροσολύμων. 

(2) σ. 424.— (5) σ. 29. 

26. Δη μούλας Πολύζος ευτελής έκ Τρίκκης 

ΜΤ 33, 1723 

Ακολουθία του 'Αγ. Χαραλάμπους. 

φ. 8ν 

=Χαλίκι) όντας 

φ. 15ν 
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27. Διονύσιος άμόναχος 

ΕΒΕ 1447, 1551/2 

Σύνοψις εκ του Νομοκάνονος, ακολουθίαν άποκάρσεως μοναχών. 

φφ. 126, 131 

φ. 131: 1" ιδού έπληρώσαμεν καί εν τώ χέλει | τάς των επιστολών δια- 

γράφ |ως· καί ενχου ώ Οντα παπ(α) \σισόψ καί υπέρ εμού τον \ χάλανος δίο- 

ννσίον τοϋ άμονάχου: I 

(2) σ. 424.— (6) σσ. 258-259.— Προέρχεται έκ του Δουσίκου. 

28. Διονύσιος ίεροδιάκονος άνάξιος και αμαθής 

ΜΤ 34, 1787 

Μαξίμου του Πελοποννησίου ερμηνεία είς τήν Άποκάλυψιν. 

(κατ’ αντιγραφήν έκ κωδικός υπό τοί> Άνδρέου Φραγγούλη γραφέντος, 

βλ. καί Ά. Φραγγούλης). 
σ. 390 

(2) σ. 424.- (3) σ. 227. 

29. Δωρόθεος μοναχός 

Τρεις Λειτουργίαν. 

Δ 26, 16 αί. 

(2) σ. 424.- (5) σ. 29. 

30. Δωρόθεος άνήρ αμαρτωλός 

ΕΒΕ 751, 1593 

Φιλόθεου πατρ, διάταξις, Θ. Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Προηγι«" 
σμένων. 

φ. 47: 

ΐ αυτή η αγία λειτουργία έγράψη παρά άν |<5μος άμαρτωλον δα>ρο6έον' 

εν τώ μονηδριω | του άγιον μεγαλομάρτυρας γεωργίον: | εν έχει ζρα' ίν{δι~ 
κτΐών)ος ς' φευρουαρ[ω %· 

(6) σ. 136. Βροέρχεται έκ της μονής Δουσίκου. 
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31. Δωρόθεος ρακένδυτης 

ΕΒΕ 1080, 1590 
$ 

Λέξεις ιερών κειμένων, γραμματική ΰλη, ερμηνεία κανόνων. 

(2) σ. 424.— (6) σσ. 192-193.— Προέρχεται έκ της μονής Δουσίκου. 

32. Ευστάθιος 

ΕΒΕ 12, 1535 

Ψαλμοί ΡΝ' καί Ήιδαί Θ'. 

έν τελεί 

(2) σ, 424.— (6) σ. 2.— Προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου. 

33. Ζωσιμδίς ιερομόναχος αμαθής έκ κώμης Σιάμον 

Δ 65, 1808 

Νόμιμον πάνυ πλουσιώτατον. 

φ. 44: 

έτελιώθη τό παρόν νέον νόμιμον επί έτους | αωη' διά χειρός καμοϋ ά~ 

μαθοϋς [νοεμβρίον ιθ Ζωσιμά ίερομονάχου \εκ μονής Δουσίκου και έκ κόμης 
σιάμου \τά νυν έπουλήθι παρ* έμον τοϋ συγγραφαίως δια γρ. ις' | εις τον πα~ 

νοσιότατον και συνεμοϊ καταπνεύμα αδελφόν \κείρ εύγενείου ίερομονάχου 
εκ τής αυτής μονής καί είναι ) ίδιον κτήμα καί από τό μοναατήριον μην εύγαλθή 

(2) σ. 424.— (5) σ. 30. 

34. Θεόδωρος Άρολογάς 

ΕΒΕ 422, 1546 

Λόγοι Πατέρων, αγιολογικά κείμενα. 

φ. 328 

(6) σσ. 75-76-— Τριανταφυλλίτσας Μανιάτη - Κόκκινη, Θεόδω¬ 

ρος Άρ( ι)ολογάς: ένας κωδικογράφος τοϋ Ι£' αί. από τήν Κρήτη, Πεπραγμένα του Δ' 

Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, τόμος Β', Αθήνα 1981, σσ. 190 κέξ., δπου μνεία 
καί άλλων κωδίκων αύτοΰ, μετά πανομοιοτύπων. —Προέρχεται έκ της μονής Λογγοβάρ- 

δας τής Πάρου. 
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35. Θεοφάνης Ιερομόναχος ευτελής και άμαρτωλός 

ΕΒΕ 776, 1616/7 

Τρεις Λειτουργίαν 

φφ. 6, 38ν, 53, 97, 120ν 
(6) σ. 140.— Προέρχεται έκ της μονής Δουσίκου. 

36α\ Θεόφιλος τλήμων ρακώδης και εν ίερ ο μονάχο ις ελάχιστος 

ΕΒΕ 789, 1534 

Τυπικόν ίεροσολυμιτικόν τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Σάββα. 
φ. 164: 

[...] ετηι Φζμβ' μηνϊ ϊονν(ίω) ις': εν τή σε(β)α(αμία) μον(η) τοϋ παν- 

τοκράτ(ο) ρ(ος) \ εις τήν σκήτην των μετεώρων \ \ \ ήγ(ουν) των σταγών 

(2) σ. 424.— (6) σ. 142.— Βλ. περί τοΰ Θεοφίλου τήν έργασίαν του Λίνου Πο¬ 

λίτη, * Αγιορείτες βιβλιογράφοί τοΰ 16ου αίώνα, Ελληνικά 15, 1957, σσ. 365-379, 

καί τοΰ αύτοϋ, Ρ&Ιέο^Γ&ρϊιΐβ βΐ ΙίΠέΓ&ΙιΐΓθ 1>γζ&η1ϊηβ βί ηέο-^Γβοηυβ, νΑποπιπι 

ΗβρηηΙδ, Ιιοηάοη 1975, η° VII, καί προσθήκας. Επίσης βλ. Β. Κοντοβά, "Ελ¬ 

ληνες βιβλιογράφοί... (ένΟ’ άνωτ. είς τήν σ. 263, σημ. 1).— Προέρχεται έκτης μονής 

Δουσίκου. 

β'. Θεόφιλος μοναχός 

Δ 13, 1543 

Τρεις Λειτουργίαν 

φφ. 2ν, 22, 31, 34ν, 71 
[Εις τά βιβλιογραφικά σημειώματα άναφέρεται τό όνομα τοΰ Θεοφίλου 

μόνον, είς τάς εύχάς όμως της προθέσεως άκολουθεΐ καί τό όνομα τοΰ μονά¬ 

χου Ισαάκ, ώς είς φ. 2ν: ΜνήσΟητι τον γράψαντα Θεόφιλον και Ισαάκ], 

(2} σ. 424.— (4) σ. 27. 

γ'. Θεόφιλος μοναχός 

Τρεις Λειτουργίαν 

Δ 11, 1546/7 

(2) σ. 424.— (4) σ. 27. 

φφ. Δν, 1, 24, 55, 86 V 
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δ'. Θεόφιλος μοναχός 

Δ 7, 1548 

Τρεις Λειτουργία!. 

φφ. 10ν, 74, 101ν 
(2) σ. 424.— (4} σ. 27. 

37. Ιγνάτιος Ιεροδιάκονος αμαρτωλός και ανάξιος δούλος τον 
Θεού 

ΜΤ 7, 17 αί. 

Θεοτοκία και Σταυροθεοτοκία των οκτώ ήχων καί Έξαποστειλάρια τής 
όλης έβδομάδος. 

φ. 14ν 
(2) σ. 424.— (3) σ. 224. 

38. 'Ιερεμίας ρακένδυτης 

Δ 6, 1579 

Αρχιερατικόν. 

φ. 135ν: 

ή δέλτος αντη και τά επήχειρα, πόλη τον θεοφιλέστατου επισκόπου κυρ [ 

γερμανοϋ, και τής θεοφιλέστατης επισκοπής λιτζάς πέλη,καί υπό εξοδον, 1 

έαυτοΰ έγεγώνει: εγραφ(η), και έτελειώθ(η), εν ετ(ει), ,ζπζ'. έτος ίν(δι- 

κτιώνος) ζ^,.ήμηνι άπρηλλίω. ις [...] 

Ί" Θ(εο)ν τό δώρον ίερεμίου τέ, καί ρακένδυτου | πονος 

(2) σ. 424.— {4} σ. 27. 

39. 'Ιερεμίας Ιερομόναχος και ταπεινός 

ΜΤ 18, 1657 

Νομοκάνων Μαλαξου. 
φ. 65ν 

(2) σ. 424.— (3) σ. 225. 

40. 'Ιερεμίας διάκονος 

Δ 16, 17 αί. 
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Τρεις Λειτουργία! 

(2) σ. 424.— (4) σ. 27. 
φφ· 35ν, 89, Ιΐ6ν 

41. Ιερεμίας 

Δ 31,18 αί. 

Νεκρώσιμος άκολουθία. 

(2) σ. 424.— (5) σ. 29. 

φ. 38 (εντός του έπιτίτλου) 

42. *Ιερεμίας ο εντελής, αμαθής τε, ελεεινός πάντων εκ μονής 
Αονσίκον 

Δ 54, 1853 

Θεοτοκάριον. 

σ. 80 

(2) σ. 424.- (5) σ. 29. 

43. Ιερόθεος ηγούμενος Δοναίκον 

Όσιου Νικάνορος Ζάβορδας 163, άρχ. 19 αί. 

Εύχαί, άκολουθίαι κ.ά. 

(7) σ, 26. 

44. Ιερώνυμος ανάξιος και μικρότερος των Ιερομονάχων εκ κώ¬ 

μης Πάρτης παζάρι 

Δ 66, 1830 

'Αγιασματάριον. 
σ. 253 

(4) σ. 29. 

45. Ίλάριος 

Δ 9, 17 αϊ. 
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ΤΡ εις Λειτουργίαι. 
φφ. 45ν, 119 

(2} σ. 424.— (4) σ. 27. 

46. Ισαάκ αμαρτωλός, ποτέ καί Ιερομόναχος 

ΕΒΕ 619, 1548/9 

Ακολουθία τοϋ Τριωδίου άπό της Παρασκευής της ζ' έβδομάδος μέχρι 
τέλους, καί του Πεντηκοσταρίου μέχρι τής Κυριακής του Θωμά. 

ΓβοΙο τελ. φύλλου: 

ί έγράψη κατά τό | ,ζνζ' έτος, παρά τον αμαρτωλόν | Ισαάκ ποτέ καί 
ίερο{μον)άχ{ον) | εν τω Ιερφ μονι \δρίω της | νπα | παν | τής. 

νβΓ80 τελ. φύλλου: 

έγράφη 6έ συνδρομή και σπονδή. | τοϋ πανοσιωτάτον καθηγουμ(έν)ον | 

τής σεβάσμιας και βασιλικής μονής \ τον μετεώρον κνροϋ γέρα σιμού \ ίερο- 

(μον) όχου:— 

(6) σ. 116.— Βλ. καί Νίκου Α. Β έ η, Τά χειρόγραφα των Μετεώρων, Άθήναι 

1967, σ. 715. 

47. ΥΙσαάκ μοναχός] 

(βλ. Θεόφιλος μοναχός). 

48. Ιωάννης πρεσβντερος ο Λακεδαιμονίτης 

ΜΤ 4, 13 αί. 

Εύαγγελιστάριον. 

(2) σ. 424.— (3) σ. 224. 

49. 3Ιωάννης Ιερομόναχος 

Δ είλητόν 4(52), 14 αί. 

Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. 
(μετά την ευχήν τής εκτενούς ίκεσίαζ)* 

(2) σ. 424.— (3) σ. 220. 
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50. 3Ιωάννης οίκτρός, πενιχρός, πιναρός, πενέστατος, άμαρτω- 

λός δέ πάμπαν εν μονοτρόπο ις 

Δ είλητόν 3(51), 14 αί. 

Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου. 

(είς το τέλος του είλητοΰ). 

(2) σ. 424.— (3} σσ. 218-220. 

51. Ιωάννης ιερομόναχος 

ΕΒΕ 653, 1552 β 

Άνθολόγιον. 

(2) σ. 425.— (6) σσ. 121-122.— Προέρχεται έκ του Δουσίκου. 

52. Ιωάννης Ταρονάς άμαρτωλός, εν τφ Άνατολικω 

ΕΒΕ 666, 1558/9 

Εύνολόγιον. 
σ. 302: 

| έτελειώθ(η) τό παρόν ενχολόγιον διά χειρός εμον τον αμαρτωλού Ίωάν- 

νον \ ταρονά έκόμις (;) άγγελοκάστρον, εν χωρίω λεγόμενον άνατο | λικώ: εις 

έτους ^ξζ' ήτις άναγνωθ αντώ ενχεσθαι δι \ ά τον Κ(νριο)ν και μη καταρά- 

σθαι διά τον Κ(νριο)ν. δτι ό γράψων ον θέ \λλω παραγράφων 
σ. 304: 

ΐ ηνε σονμ{α) κόλες γραμένες ευδομήντα πέντε είς τοϋτο τό βιβλίον:— \ 

Ί" καί έχουν άγωρά τά χαρτ{ία) ασπρ(α) δεκατρία:— και τό χάρτζη τον 

φ'ρ(’) χόριας τό μέρος | καί την τέχνην τοντ κονζω (;):— 

(6) σ. 123. 

53. ΛΙωάσαφ άμαρτωλός 

ΕΒΕ 634, 1551/2 

* Ακολουθία του Πεντηκοσταρίου άπό της Πέμπτης τής Άναλήψεως μέχρι 

τέλους αύτοΰ. 

έν τελεί* 

*)■ έτελειώθ(η) κατά τό έτος παρά | τον αμαρτωλόν ίωόσαφ, έν τή 

σέβααμία καί βασιλική μονή τον μετε \ώρον 

(6) σ. 118.— Βλ. καί Νίκου Α. Βέη, Τά χειρόγραφα των Μετεώρων, Άθηναι 

1967, σ. 716. 
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54<*'. Ιωνάς έλάχιστος έν ίερομονάχοις καί σφόδρα αμαρτωλός 
καί λίαν αμαθής 

Δ 37, 1688 

Βιβλίον προθέσεως. 

φ. 384ν 
(2) σ. 425.— (4) σ. 28. 

β'· Ιωνάς έλάχιστος έν ίερομονάχοις λίαν αμαρτωλός καί αμαθής 

Δ 38, 1688 

Βιβλίον προθέσεως. 

φ. 86ν 
(2) σ. 425.— (5) σ. 29. 

55. 5Ιωνάς ιεράρχης 

ΕΒΕ 621, 1693 

Ακολουθία του Τριωδίου άπό τής β' Κυριακής των Νηστειών. 

έν τελεί 
(2) σ. 425.— (6} σ. 116.— [τοϋ αύταϋ ίσως καί τό ΕΒΕ 620].— Προέρχεται έκ 

του Δουσίκου. 

56. Καλλίνικος Δ' Πατρ. ΚΠόλεως 

ΕΒΕ 1421, 1771 

Ερμηνεία ιεροτελεστιών, όδηγίαΐ περί έξομολογήσεως, 
εν τελεί 

(2) σ. 425.— (6) σ. 255. ΙΙερΙ του πατριάρχου τούτου βλ.Ευαγγέλου Α. 

Σκο^βαρά, Στηλιτευτικά κείμενα του ΙΗ' αίώνος, ’Αθήναι 1967 ( = Β]ΝΜ 20, 1967, 

σσ. 1^222), οπού άριθμεΐται ώς Καλλίνικος Γ\ —Προέρχεται έκ του Δαυσίκαυ. 

57α'. Κάλλιστός οίκτρός μοναχός 

Δ 91, φφ. 37ν-56ν, 1569/70 

Τρ^η διαθήκη του 'Αγ. Βησσαρίωνος. 

φ. 56ν 
(5) σ- 31.— (3) σσ. 208 κέξ. Έκ τής χειρός του Καλλίστου έξήλθεν ίσως καί τό 

χφον ββΕ 18, τό όποιον άρχικώς όφερεν όνομα κωδικαγράφου, αλλά τούτο έξέπεσε με- 
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τά του άνω τμήματος τοΰ φ. 248, άπέμεΐναν δέ μόνον τά έξης: ετονς ζπε' Ιν(δικτι~ 

ο Θ(εό)ς ημών /£(υρι)ε <5ό£α σοι"Οσα χφα τοΰ Καλλίστου εύρίσκονται είς ' 

Εθνικήν Βιβλιοθήκην προέρχονται έκ τής μονής Δουσίκου. τ^ν 

β'. Κάλλιατος άνήρ αμαρτωλός 

ΕΒΕ 365, 1572/3 

Λόγοι Πατέρων. 

φ. 337ν: 

ψ έγράφει τό παρόν άτελές βιβλίον παρά άνδρός αμαρτωλόν, καλλί- 

στον, ή |τό γάρ άθηβόλαιον διεφΰαρμένον ετυχεν :—έν ετει £πα':— 

(3) σσ. 211, 212.— (6) σ. 62. 

γ'. Κάλλιατος εντελής 

ΕΒΕ 301, φφ. 213-382,1574 

[Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού 'Ιστορία ψυχωφελής τής ενδότερας των Αί- 

θιόπων χώρας τής των Ινδών λεγομένης* μεθ’ ήν έπονται:] Συμεών μονάχου 

Λόγοι κατανυκτίκοί Λ'* [καί μετ’ αυτούς ετεροι Λόγοι τοΰ Χρυσοστόμου,Άμ- 

φιλοχίου, Δαμασκηνού καί 'Υπομνήματα είς αγίους.] 

φ. 382ν 

(3) σ. 212.- (6) σσ. 51-52. 

δ'. Κάλλιατος αμαρτωλός και τής προαηγορίας ανάξιος καί κατά 

συγχωρήσεως Θεόν Ιερομόναχος 

ΕΒΕ 300, 1576 

Κυριακοδρόμιον. 
φ.357ν: 

[...] εν τη ϋεβααμία | μονή τον μεγάλου Θ(εο)ϋ και ΰ{ωτή)ρ(ος) ημωλ 

3Ι(ΐ)σο)ϋ Χ(ριατο)ν τής | εν τω Θέματι κείμενης των μεγάλων πνλών[.··] 

(2) σ. 425.- (3) σ. 212.- (6) σ. 51.- (8) III σ. 539 σημ., 566 σημ. 1, ώτου καί 

τδ κωδικογραφικόν σημείωμα. 

ε'. Κάλλιατος μοναχός 
Α Ϊ,ΊΊ 

Οίκ. Πατριαρχεΐον, Χάλκης, μονής Παναγίας 97, φφ. 256ν-431, 

(17 Φεβρ.) 
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Ψυχωφελή κείμενα. 

φ. 431 

(3) σ. 212.— Μητροπ. Άθηναγόρα, Κατάλογος των χειρογράφων της έν Χάλ¬ 

κη μονής της Παναγίας, ΕΕΒΣ 12, 1936, σ. 286.— Α ί μ· Τσακοπούλου, Πε¬ 

ριγραφικός κατάλογος των χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τ«ΰ ΟΙκουμενικοϋ Πατριαρχείου. 
Α'. τμήμα χειρογράφων Παναγίας Καμαρίωτίσσης, Σταμτιούλ 1953, σ. 165. 

<'. Κάλλιστος άμαρχωλός, κατά, σνγχωρήσεως δε Θεόν καί Ιερο¬ 
μόναχος 

Οίκ. ΓΓατριαρχεΐον, Χάλκης, μονής Παναγίας 97, φφ. 1-256, 1577 (25 

Μαΐου) 

Άντιόχου του Πανδέκτου Λόγοι. 

φ. 256 

(3) σ, 212. — Μητροπ. ’Αθηναγόροες, άνωτ., σσ. 285-286, — Α I μ. 

Τσακόπουλος, £νθ’ άνωτ., σ. 163. 

ζ'. Κάλλιστος αμαρτωλός 

ΕΒΕ 32, φφ. 239-407, 411-466ν, 1578 

Ψαλμοί καί φδαί τής Π.Δ., Εύχαί καί κανόνες. 

(3) σ. 212.— (6) σ. 5. 

φ. 407 

η'. Κάλλιστος άμαρτωλός 

ΕΒΕ 245, 1578 

Ίωάννου του Χρυσοστόμου 'Υπόμνημα είς τον ευαγγελιστήν Ίωάννην 
έν 'Ομιλίαις ΠΗ'. 

φ. 588: 

ή Το παρόν και θειον ιερόν βιβλίον, ιον χρυσοατόμον, τό όεύ {τερον 
κατά Ιωάννην, έγράφει παρ’έμοϋ τον άμαρ \τωλοϋ καλλίστον, έν τη άγιωτάτη | 

μητροπόλ(ει) νέων πατρών | αρχιερατεύοντας εν αυτή κνρον παρθενίου, έπι 
έ |τους} 'ζπς' ίν(δικτιών)ος ζ', έν μηνϊ ] αύγούστφ θ'. 

[Τά φφ. 67-246 του κώδικος εΐναι περγαμηνά καί τά συνεπλήρωσεν έν 
άρχή καί έν τέλει ο Κάλλιστος διά χαρτφων φφ·]. 

(2) σ. 425.— (3) ασ. 209, 212.- (6) σ. 45. 



288 Φωτίου Άρ. Δημητρακοπούλου 

θ'. Κάλλιστος αμαρτωλός 

ΕΒΕ 1031, 1579 

Μηναΐον Μαρτίου - Αύγούστου. 

φ. 445 

[Το Μηναΐον τελευτά εις φ. 427. Άπό του φ. 429 διήγησις περί τής εί- 

κόνος του Σωτήρος του άνπφωνητοΰ, ΒΗΟ3 797ί. Μετά τον πρόλογον του 

’ Ακροπολίτου άκολουθεΐ τό κείμενον ώς εν ΒΗΟ3 797ο]. 

(2) σ. 425.— (3) σσ. 211, 212.— (6) σ. 183.— (8) III σ. 724 σημ 1. 

ι. Κάλλιστος άμαρτωλός και αμαθής 

ΕΒΕ 301, φφ. 1-212, 1580/1 

Τωάννου του Δαμασκηνού Τστορία ψυχωφελής τής ενδότερας των Αί- 

θιόπων χώρας, τής των Τνδών λεγομένης' [μεθ’ ήν Ιποντοα: Συμεών μοναχοί» 

λόγοι κατανυκτικοί Α'· καί μετ’ αύτούς ετεροι λόγοι του Χρυσοστόμου, Άμφι- 

λοχίου, Δαμασκηνού καί 'Υπομνήματα εις άγιους]. 
φ. 212 

(3) σ. 212.— (6) σ. 51-52. 

ια'. Κάλλιστος άνήρ άμαρτωλός και τής τΐροσηγορίας ανάξιος 

ΕΒΕ 330, 1582 

Ίωάννου του Δαμασκηνού 'Ιστορία ψυχωφελής τής ένδοτέρω των Αί- 

θιόπων χώρας. 

φ. 213ν: 

Ί” ή εναρξις και ή τελείωσις τής παρονσης \ πνξίδος, εγράψεισαν παρά άν- 

δρός άμαρτωλον [...] 

[Τά φφ. 19-200 εΐναι περγαμηνά, τά λοιπά χαρτωα γεγραμμένα προς 
συμπλήρωσιν του παλαιοτέρου άκεφάλου καί κολοβού κωδικός χειρί του Καλ- 

λίστου]. 

(2) σ. 425.— (3) σ. 212.— (6) σ. 55. 

φ'. Κάλλιστος άνήρ άμαρτωλός 

ΕΒΕ 987, 1583/4 

30 - 8 - 1983 
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Βίοι αγίων άπό τής β' μέχρι τής ιγ' του μηνός Δεκεμβρίου. 

φ. 288ν: 

[...] έσταχόθί δέ παρ’ έτερον άνδρός | ενάρετου, άβανασίου ίερ{ομονά)- 

χον[...] 

[Τά φφ. 1-28 καί 191-228 είναι χαρτφα συμπεπληρωμένα καί γεγραμμέ- 

να υπό του Καλλίστου, τά λοιπά περγαμηνά]. 
φ. 1, χειρί Καλλίστου: 

Ί" μεταφραστής δεκέμβριος, το α 

(2) σ. 425.— (3) σ. 212.— (6) σ. 177.— (8) II σ. 472. 

ιγ'. Κάλλιατος δείλαιος τάχα καί μοναχός 

ΕΒΕ 323, 1585 

Ίωάννου του Σχολαστικού Κλΐμαξ τής θείας ανόδου. 
φ. 451: 

[...] εν τή ιερά μονή τοϋ σ(οηή)ρ(ο)ς Χ(ριστ)οϋ των | μεγάλων 
πυλών: [...] 

(2) σ. 425.— (3) σ. 212.— (6) σ. 54. 

ιδ'. Κάλλιστος άνήρ οίκτρός, αγροίκος τε καί αμαθής 

ΕΒΕ 505, φφ. ί-236, 1586 

Α' βιβλίον του Εύεργετίνοΰ. 
φφ. 235ν-236 

Β' βιβλίον Εύεργετίνοΰ άρχ. άπό φ. 244. 

[ Ό Κάλλιστος ήρχισε νά γράφν) καί τό β' βιβλίον του Εύεργετίνοΰ, δπερ 
όμως κατέλιπεν άπό του φ. 261ν γράψας μόνον τήν α' ύπόθεσιν, ώς φαίνεται 

έκ τής άλλαγής τής γραφής. Συνέχισε δέ ό ΙΤορφύριος ιερομόναχος, οστις σψ 
μειοΰται εν τω φ. 353: ψ έν τώ ,ζρ'Πορφόριος ίερ(ομο'ν) αχ(ος):— 

'Ο Κάλλιστος είναι δ γραφεύς καί των φφ. 354-381* άπό του φ. 381 αρ¬ 

χίζει άλλος γραφεύς, ίσως ό Μελέτιος, έως του φ. 387ν. ΕΖτα ό Κάλλιστος έως 
τέλους. 

Ό ΙΤορφύριος έγραψε τάς β' - καί ιη' υποθέσεις, φφ. 261ν-353]. 

(3) σ. 212.— (6) σ. 100. 

ιε'. Κάλλιατος 

ΕΒΕ 505, φφ. 244-261 ν, 354-381, 388-524, [ίσως 1592] 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 19 
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ΈΓ βιβλίου του Εύεργετινοΰ. 

βλ. προηγούμενου λήμμα. 

[έκ ταυτίσεως τής χειρός]. 

ιζ' Κάλλιστοζ αμαθής καί εμπαθής 

ΕΒΕ 266. 1595 

Ίωάννου του Χρυσοστόμου 'Ομιλίαι Λ' εις τήν Έξαήμερον. 

φ. 432ν 
παράφυλλου Α': 

ΐ Ή έξαήμερος τον άγιου ιωάνναν τον χρνσοστόμον \ οπερ έγραψεν 

ό άλιτρός Κάλλιστος 

(2) σ. 425.— {3) σ. 212.-(6) σ. 47. 

ιζ’. Κάλλιστος άνήρ αμαρτωλός 

ΕΒΕ 284, 1599 

Περιέχει διαφόρων Πατέρων καί Διδασκάλων Λόγους πανηγυρικούς ΚΑ'* 

μεΟ’ οΰς τάσσονται καί Β' έκ των λεγομένων άποκρύφων, ήτοι: Προχόρου, 

ί των Πράξεων Ίωάννου τοΰ Θεολόγου καί Πράξεις τοΰ Αποστόλου 

Θωμά* καί τελευταίου, ’Άθλησίς τοΰ άγιου ίεοομάρτυρος Μοδέστου. 

φ. 516ν 
φφ. 538ν-539, μετά το τέλος τοΰ κειμένου τής άθλήσεως τοΰ αγίου Μοδέστου 

Ιεροσολύμων, Δεκ. ΐζ': 

Δέον σε άν(βρωπ')ε όταν παραχωροϋντος τον | Θ(εο)ΰ νόσος τις έπέλθοί 

τοϊς σοίς κτήνεσι | (φ. 539) διά τίνος νεανίον χρησίμου τε και άγνοϋ' εν ψ 

μέρα πα [ρασκενή’ άνατείλαντος τον ήλιον, άναγνω \ σθήναι ποίησον τά θαύ¬ 

ματα τον άγιον μο [ δέστον καί τοντο ποιεϊν, τρεις εφεξής παρασ [κενός:— 

ψήφιζε δέ, πότε έστίν ή ήμερα \ τής τελειώσεως αύτοϋ' καί τάς τρεις παοαα- 

| κενός, τάς προ τής αντον μνήμης μάνας, | φύλαξαν μή ζενξαί σου τούς βόας 

νπό ζνγόν' | εις τιμήν γόο έστι καί τοντο τον μάρτνρος’ καί ό | Θ(εό)ς διά 

των αντον πρεσβειών, άνοσα καί άπαθή κακών διαφυλάξεΐ' τά τε κτήνη | σον 

καί τους βόας:— 

Τον βίον σον άγιε ίερομάρτυς μόδεστε, ώς ειχεν ήμών ή δν [ναμις, σνγ- 

γεγραφότες έκ πολλον πόθον ταντην αμοιβήν \ αίτούμεθα μόνην άντίμετρήσαί 
ήμϊν’ μακράν \ ώς αν πον λνμην θήσεις βοών τών αρόσιμων | π(άτερ) καί σαίζ 
προσευχαϊς, ενθυνείς ήμών βίον: άγιε μόδεστε βοήθεΐ μοι τώ σώ δονλω, δα- 
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τις εκ \ πόθον τύν σόν έξ εϋρε βίον και γράψας έχω, εις | (φ. 539ν) κακών παν¬ 

τοίων αποτροπήν γύλαττε ούν με ά \πό πάσης ανάγκης, ταϊς σαϊς προσεν- 

γαϊς, \ άβ?,αβή ώ τρίσμάκαρ. προστάτης και βοηθός \ γενοϋ μοι τω σώ δού¬ 

λο)" εΐ' τω ννΐ’ βίψ. και | κριαει τη εκεϊθεν:— 

(2) σ. 425.— (3) σ. 212.— (6) σ. 50.—(8) III σσ. 884-885* τά σημειώματα εις 

σ. 884 σημ. 2. 

ιη'. Κάλλιστος άνήρ αμαρτωλός και αγροίκος 

ΕΒΕ 506, 1599 

Γ' και Δ' βιβλίον τής Συναγωγής του Εύεργετινοΰ. Έν δέ τω τελεί εΰ- 

ρηταί καί Έφραίμ του Σύρου λόγος εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυ¬ 

ρίου. 

φ. 409: 

τέλος τον τετάρτου \ βιβλίον, τον όνομαζομένου εύεργετινοΰ [...] έν τόπφ 

άγιο |νύμω δρει, έν ταϊς καραΐς. 

(2) σ. 425.—(3} σσ. 209, 212.— (6) σ. 100. 

ιθ'. Κάλλιστος κατά σνγχώρησιν Θεόν ιεράρχης και πνευματικός 

ΕΒΕ 758, 1602 

ΤΡ εις Λειτουργίαι, Απολύσεις. 

(2) σ. 212.— (6) σ. 137. 

έν τέλει 

κ'. Κάλλιστος άνήρ δείλαιος καί τής ίερο)ΰυν7ίζ ανάξιος 

Θεοτοκάριον. 

ΕΒΕ 695, 1602 

(2) σ. 425.—(3) σσ. 209, 212 — (6) σ. 127. 

έν τέλει 

κα'. Κάλλιστος άνήρ αμαρτωλός καί τής &6οσήγοριας άνάξιος 

ΕΒΕ 1033, 1602 
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Συναξάριον Σεπτεμβρίου - Φεβρουάριου. 
έν τελεί: 

[...] γέρων γάρ είμί- εγγύς των ! εξήκοντα ετών, το ψώς το πλεΐατον 
υστε \ρημαί} βν0νς ήλάϊϊωται, προ δε πάντων ή ο |μαθΙα.καί άφιε \ρώθη 
εν τη ίερα; μεγβχΏ μονή του σ(ωτ?])ο(ο)ς Χ(ριστο)ϋ τήν επονομαζομενψ 

δονσικον. 

(2) σ. 425.- (3) σσ. 209, 212.- (6) σ. 183.- (8) III σ. 724 σημ. 1. 

58. Κλήμης άλιτρός 

Δ 5, 1518 

Εύαγγέλ^ον. 
φφ. 338ν, 339 

(2) σ. 425.— (4) σ. 27. 

59. Κυπριανός Ιερομόναχος 

ΕΒΕ 766, 1587/8 

Ερμηνεία πατρ. Φιλοθέου τής Θ. Λειτουργίας, Θ. Λειτουργία Μ. Βα¬ 

σιλείου καί Προηγιασμένων καί * Αποστολοευαγγέλια τής όλης έβδομάδος. 

έν τελεί 

(2) σ. 425 — (6) σ. 138.— Προέρχεται έκ της μονής Δουσίκου. 

60. Κύριλλος Ναυπάκτιος [μοναχός] 

ΕΒΕ 246, 1539 

Γρηγορίου του Θεολόγου Λόγοι Ιζ'. 

φ. 203: 

δόξα σοι δ θ(εό)ς ημών δόξα σοι:— | έτελειώθη τό παρόν βιβλεϊον, | επί 

έτους, £μη' ίν(δικτιών)ος ιγ' | εν μηνϊ δεκεμβρίω, ιβ' | ίν βερνικώβη διά 
χειρός | κυρίλλ(ον) νανπακτίου 

[εις φ. 204 μεταγενεστέρα σημείωσίς ότι τό χφον άνήκει εις τό Μετέωρον]. 

(6) σ. 45.— Πρόκειται περί τής μοναδικής εγγράφου μαρτυρίας περί ύπάρξεως 
μονής Βαρνακόβης εις τόν 16ον αίώνα.—'Υπό του αύτοΰ έχει άντιγραφή ό κώδ. ΕΒΕ 2258, 

Ιτους 1557, ώς έμφαίνεται έκ του κωδικογραφικοϋ του σημειώματος δημοσιευθέντος υπό 

Λίνου Πολίτη, 'Οδηγός καταλόγου χειρογράφων, Άθήναι 1961, σ. 29. 
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61. ΚΦ.Α. 

ΜΤ 19, 1836 

Ακολουθία του '_/\.γ. Οίκουμενίου Τρίκκης. 

σ. 60 

(2) σ. 425.— (3) 0ϋ. 225-226. 

62. Κωνσταντίνος Ιερενς, τό έπώννμον / θολογήτης, αμαρτωλός 
καί αμαθής 

ΕΒΕ 869, 1547 

ΆνΟολόγιον περιέχον τούς μήνας Μάϊον, Ιούνιον, Ιούλιον καί Αύγουστον. 

σ. 704 

φ. 1: ό εκ τής μονής φανερομένης ( δ ηγούμενος Γρηγόριος: άφνερώ- 

νη 1 την παρούσαν βήβλον εις τό έληνηκόν ] μονοίον: 1830 

(6) σ. 156. 

63. Κωνστάντιος μοναχός 

Δ 10, τέλ. 16 /άρχ. 17 αί. 

Τρεις Λειτουργίαι. 

(2) σ. 425.— (4) σ. 27. 

φφ. 60ν, 72ν. 

64. Λαυρέντιος ιερομόναχος 6 ποτέ παπα Λογίζος 

ΕΒΕ 651, 1552/3 

Άνθολόγι ον. 
έν τέλει 

(2) σ. 425.— (6) σ. 120.— Τύ κωδικογραφικόν σημείωμα έδημοσίευσεν ό Λίνος 
Πολίτης, * Οδηγός καταλόγου χειρογράφων, ΆΟήναι 1961, σ. 30.— Προέρχεται έκ 
της μονής Δουσίκου. 

65. Λεόντιος 

ΕΒΕ 982, 1599 
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Βίοι αγίων των μηνών Φεβρουάριου, Μαρτίου, Απριλίου καί Μαΐου. 

φ. 320ν 

(6) σ. 167.— (8) III σσ. 409-411.— Προέρχεται έκ της μονής Δουσίκου. 

66. Μακάριος ιερομόναχος 

Δ 12, 16 αϊ. 

Τρεις Λειτουργίαι. 

(2) σ. 425 — (4) σ. 27. 

φφ. 45, 91ν, 124 

67οι . Μαρκιανός μοναχός 

ΕΒΕ 315, 1565 /6 

Γρηγορίου του Θεολόγου Λόγοι |ζ\ 

φ. 233ν 
(6) σ. 53.— ΜαρίαΣακελλαριάδη-Πολίτη, Μαρκιανός τλήμων καί 

αμαθής γραφεύς της μονής Δουσίκου. Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη, Θεσ¬ 

σαλονίκη 1979, σσ. 44-45, οπού καί μνεία ενός προσέτι χειρογράφου εκτός των όσων κατα¬ 

γράφονται καί εδώ, καί πανομοιότυπα.— Προέρχονται έκ της μονής Δουσίκου. 

β'. Μαρκιανός μοναχός 

ΕΒΕ 583-599, 1570/71 

Μηναία Σεπτεμβρίου - Αύγούστου. 

(1) σ, 288,— (2) σ. 425.— (6) σσ. 112-114. —Μαρία Σακελλαριά- 

8η — Πολίτη, ένθ’ άνωτ., σσ. 39 κέξ.— Προέρχονται έκ της μονής Δουσίκου. 

γ*. Μαρκιανός οικτρός μοναχοισι καί ρακενδύτης 

Άθήναι, Βυζαντινόν Μουσεΐον, Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 

10 [3529], 1573 

Τέσσαρα Ευαγγέλια. 

φ.353ν 

(1) σ. 475.—Ν ίκου Α. Β έ η, Κατάλογος τών χειρογράφων κωδίκων της Χρι¬ 

στιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, έν Άθήναις 1906, σσ. 10-11.—ΟΙ Υο^οΐ - 03Γ(1- 

Ιΐι3.1186η εις τάς προσθήκας του τέλους του βιβλίου των μνημονεύουν καί τύν κώδικα του- 
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τον μετά παραπομπής είς τον κατάλογον του Βέη' τώ δντι ό κώδιξ ούτος έγράφη υπό του 
ΛΙαρκιανου μονάχου του Δουσίκου, ώς δεικνύει ή χρονολογία, ή γραφή καί τό σημείωμα 
του <ρ. 353, υπέρ επαναλαμβάνεται καί είς άλλα χειρόγραφά του: ηαμμεδέοντι Θ(ε)ω, 

συν νίέϊ πν(εΐ7<ατ)ι Δόξα : Πρέπει λοιπόν νά προσθέσωμεν καί τόν κώδικα τούτον είς οσα 
παραθέτει ή Μαρία Σακελλαριάδη-ϊίολίτη, μέ την παρατήρησιν οτι είναι δ τελευταίος κατά 
χρονολογίαν κώδιξ έξ όσων γνωρίζομεν οτι έγραψεν δ Μαρκιανός.— ΙΙιθανή ή προέλευ- 

σις έκ τής μονής Δουσίκου. 

68α . Μελέτιος ιερομόναχος 

Δ 91, φφ. 1-24, 16 αί. (οα. 1570) 

Ακολουθία του 'Αγ. Βησσαρίωνος· Παχωμίου Ρουσάνου εγκώμιου εις 

τον "Αγ. Βησσαρίωνα. 

φ. 16ν 

(3) σσ. 194 κέξ. 

β'. Μελέτιος ό ευτελής και ελάχιστος των ιερό μονάχων 

ΕΒΕ 669, φφ. 238-359, 1568/9 

Ανθολόγιαν περιέχον ακολουθίας είς διαφόρους αγίους ανωνύμους. 

φ. 359ν 

[Τό χρώμα τής μελάνης καί ή γραφή μαρτυρούν ότι τα φφ. 1-173 καί 

360 - τέλος προέρχονται έκ τού αυτού χειρογράφου; μελάνη προς τό τεφρόν, 

παχυτέρα γραφίς. Τά φφ. 175-238 είναι διαφορετικής χειρός, τά δέ φφ. 

238-359 είναι τού Μελετίου έξ έτέρου χειρογράφου, μελάνη μαύρη, λεπτόν 

κονδύλι ον. "Ομως τά έν άρχή περιεχόμενα, χειρί Μελετίου, δεικνύουν ότι πρό¬ 

κειται περί ενιαίας βίβλου, ίσως έφθαρμένης καί συμπεπληρωμένης κατά τά 

έλλείποντα φφ. υπό τού Μελετίου. 

(2) σ. 425.— (3) σσ. 196-197.— (6) σ. 124 — Προέρχονται έκ της μονής Δουσίκου. 

γ\ Μελέτιος αμαρτωλός και ελάχιστος τών ιερομόναχων 

ΕΒΕ 669, φφ. 1-173, 360 - τέλος, 1574 

Εύχολόγιον. 

νθΓ80 τελ. φύλλου: 

ΐ τό ηαρόν εύχολόγιον έγράφη διά | χειρός καμον τον άμαρτωλοϋ | με~ 

λετίου και ελάχιστου τών ιερομόναχων και αφιέρωσα αντώ έν | τη σεβασμίρ 
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καί ιερά μονή τον | μεγάλου Θ(εο)ϋ και σ(ωτή)ρ(ος) ημών Ί(ησο)ν Χ[ρισ~ 

το)ν | εν τώ Θέματι των μεγάλων πυλών: [ και ήτις βουληθεϊ ίδιοποιήσαι \ 

αύτώ' και άποξενώσαι έκ τής είρημένης μονής· έχέτω τάς | άράς των τι και 

η'% θεοφόρων | π(ατέ)ρων ημών τών έν νικαία. και | τήν ψρικτήν άπόφασιν, 
τών ί| εροσύλων. αμήν. έπεδόθη κα |τά μήνα άπρίλλιον. έν 'έτει ,ζπβ' τον τρέ¬ 

χοντος:— 

(2) σ. 425— (3) σ. 196— (6) σ. 124. 

δ'. Μελέτιος ευτελής και ελάχιστος τών Ιερό μονάχων 

Δ 50, 1575 

Έκλογάδιν ή καλούμενη Μέλισσα. 

(2) σσ. 412, 418, 420, 425 — (4) σ. 29— (3) σσ. 196, 197. 

φ. 369 

ε'. Μελέτιος ευτελής και ελάχιστος τών ιερό μονάχων 

ΕΒΕ 115 α', 1576 

Πραξαπόστολος. 

φ. 120: 

[...] και έπεδόθη έν τή σεβασμία ταντη μονή τον κ(νρίο)ν ήμών’Ι(ψ 

σο)ν Χ(ριστο)ϋ’ | εν τω θέματι των μεγάλων πυλών [...] 

(1) σ. 301.— (3) σ. 196.— (6) σ. 21.— Προέρχεται έκ της μονής Δουσίκου. 

ζ'. Μελέτιος ευτελής καί ελάχιστος τών ιερό μονάχων 

ΕΒΕ 115 β', 1576 

Μηνολόγιον Πραξαποστόλου και οί μακαρισμοί τών οκτώ ήχων. 

φ. 187: 

[...] άφιερώθη εν τή σεβασμία και ιερά μονή τών μεγάλων πυλών. \ και 

όσοι αυτό εις χεϊρας λαβόντες' εϋχεσθε, και μή άρά \σθε διά τον κ(υριον)' ότι 

αμαθείς είμί, και χορικός τής τέχνης’ ) γράμματα ουκ έπίαταμαι, άντίστιχα 
ουδ’ ό'λως· μόνον \κολυβογράμματα} ολίγον έπαιδεύθην καί διά τούτο δέ \ομαι 

καί προσκυνώ τους πάντας' ΐνα μή έχω κατηγορί \αν ότι ό γράφων παρα¬ 

γράφει* 

(3) σ. 197.— (6) σ. 21. 
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<39. Μερκούριος ίεροδιάκονος τό έπίκλην Βενετζάς 

ΕΒΕ 856, 1606 

Εξηγήσεις των κανόνων των Δεσποτικών εορτών. 

σ. 332 

(6) σ. 154. 

70. Μητροφάνης αμαρτωλός 

ΕΒΕ 686, 1609 

Ψαλμοί και άκολουθίαι έκ του ' Ωρολογίου. 

φ. 254ν: 

έτελειώθ(η) τό παρόν όρολόγιον όκτωβρίω ζ' διά χειρός έμον μητροφά- 

νους και \ αμαρτωλόν, και εάν τι σφαλερών τι εϋρητ(ε) διορθώσατ( ε) | αΰτώ 

και μη καταράσθε μοι, δτι αμαθής τής καλογραφίας \ υπάρχω, έτους Χριη'. 
(6) σ. 126. 

71. Νεόφυτος μοναχός 

ΕΒΕ 878, 1559 

Τρεις Λειτουργίαι. 

σσ. 44, 107 (εις τά δίπτυχα των κεκοίμημένων). σ. 163 (μόνον χρονο¬ 

λογία). 

(6) σ. 158. 

72. Νεόφυτος μοναχός 

ΕΒΕ 546, 1567 

Ισαάκ λόγοι άσκητίκοί, κεφάλαια έκ του Γεροντικού 

σ. 444 
(6) σ. 107. 

73. Νεόφυτος Ιερομόναχος Μήλιος 

ΕΒΕ 826, 1614-1624 

Σύμμεικτα ύμνογραφικά καί ερμηνευτικά. 
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[διάφοροι χεΐρες: εις φ. 35ν διήγησις παρ’ αύτόπτου θεοσημίας γενομέ- 

νης έν Στροφάδαις, 1624.— φ. 136: 1614 Μαρτίου α', εν Βενετία.— φ. 217: 

Διαθήκη Γαβριήλ Φιλαδέλφειας, 1616* φ. 217ν: έγράφη τό άνωθεν παρ’ έμον 

τον αναξίου των ίερομονάχων | νεοφύτου, τον μηλιού, τον ταπεινόν αντοϋ 

δούλου. | εν τή πόλει κυδωνιά ,αχιη' σεπτεμβρίου δ'.— φ. 226: ,αχιθ' ανγον- 

στου λα έγράφη τό παρόν.— φ. 233: έκ των τοϋ νεοφύτου ίεροδιακόνον τον 

μηλιότου.—■ φ. 446 : εκλειψις σελήνης έν Ζακύνθω], 

(6) σσ. 148-149. 

74. Νεόφυτος Ιερομόναχος εν ΑΙγύτιτω 

ΕΒΕ 335, 1649 

Κυριακοδρόμιον. 

έν τέλει 

(2) σ. 425.— (6) σ. 56.— (8) III σσ. 597, 616 σημ. 3, 621 καί σημ. 2.—Προέρχεται 

έκ της μονής Δουσίκου. 

75. Νικόλαος έκ κώμης Κλινοβον ανάξιος και άμαρτωλός δού¬ 

λος και ελάχιστος τών μαθητών 

ΜΤ 14, 18 αί. 

Βίος τοΰ 'Αγ. Νήφωνος Κωνσταντιανής* κεφάλαια έκ του Ααυσάϊκοΰ 

καί άλλων Πατερικών. 

φ. 188 

(2) σ. 425.— (3) σ. 225. 

76. Νικόλαος Λιχινάς υιός Μεγάλο - Οικονόμου έκ Μονεμβασίας 

ΕΒΕ 291, 1546 

Συμεών Θεσσαλονίκης καί Νικολάου Καβάσιλα Εξηγήσεις, Πέτρου 

χαρτοφύλακος λύσεις έρωτημάτων. 

εν τέλει 

(1) σ. 350.— (2) σ. 425.— (6) σ. 50.— Προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου. 

77. Παισιος ιερομόναχος 6 μειζότερος 

Δ 2, 16 αί. 



Συμβολή εις τούς καταλόγους Ελλήνων κωδικογράφων 299 

Θ. Λειτουργία του Χρυσοστόμου. 
φ, 21: 

Λύτη ή θεία καί Ιερά λει {τουργία, γέγραπται Πα \ϊσίφ Ιερομονάχω, τω 
μει'ζο \τέρ<υ, καί έόωρίθη τω όσιωτάτω | έν άγίω πνεύματί πάτοι αυτόν, κυ- 

οίιο | Χαρίτωνι, ήγουμενενοντι | των Νοτζέτων εν τή Βλαχία. 

(2) σ. 425.— {4) σ. 26. 

78α'. Παρθένιος Ιερομόναχος 

ΕΒΕ 466, 1570/1 

Ίωάννου Σχολαστικού Κλΐμαξ. 

σ. 536: 

έτελειώθη, τό παρόν βιβλίον, διά παρθε \νίου ίερομονάχου, εν τώ στύλ(ω) 

της μονής της κα \λουμένης τον ρουσιάνου, εν τώ θέματι του | μετεώρου: [...] 

[σ. 537: Ί" εν έτει ,ζρκη' [=1620] έχιόνισεν μηνί \ μαίω ιζ'] 

(6) σ. 93. 

β'. ΙΙαρθένιος Ιερομόναχος 

ΕΒΕ 292, 1574/5 

Συμεών μονάχου Λόγοι ΛΒ'. 

έν τελεί 

(2) σσ. 421, 425.— (6} σσ. 50-51.— Προέρχεται έκ της μονής Δουσίκου. 

79. ΙΙαρθένιος ιερομόναχος 

Δ 92, 1749 

Τυπικόν της μονής. 

φφ. 109, 115: 

φ. 115: Κατά τό ,αψμθ' από θεογονίας | έτος επιδραμόντες οι άλβανϊταί \ 

εϊς τά καθ* ημάς όρια, και ταϋτα \ώμώς καί άπανθρώπως ληιζόμενοι, διε- 

| απάρησαν πολλοί των εγχωρίων, | άλλοι αλλαχού, καί έκαστος όπου εδν- 

| νατό την σωτηρίαν έαντοΐς πραμα \τευόμενοι. Τότε καί των τήσδε τής καθ* 

ήμάς ίεράς μονής άδελφών | διασκορπισθέντων διά την αυτήν αί \τίαν, συνέβη 
νά καταντήσω καί εγώ [ ό παππά παρθένιος καί σκενοφνλαξ | εις τό άγιώνυ- 

μον δρος} παροικήσας | εις την κατ αυτό μεγαλώνυμον λαύ \ραν, χρόνον συ- 
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χνόν κατά τε καιρόν τον ) πανοσιωτάτου και σεβασμίωτάτυυ Κν \ ρίου μακαρίου 

ταύτη σκευοφυλακοϋν \τος καί δικαιοϋντος τον πανοσιωτάτου κυρίου άνθίμσυ, 

κακεϊ εθεώρη \αα καί άλλα μεν επαινετά, καί άξιομί \μητα πράγματα, έξόχως 

δέ της έν | τη κοινή συνάζει τελουμένην καθ’ έ \κάστην ήμερονύκτίον εκκλησια¬ 

στικήν ( ακολουθίαν, την οποίαν καί ύπερθαυμά \ζωντας επεστάτησα ώστε ό¬ 

που άντε \γραψα καί τό παρόν τυπικόν κατά τον |τύπον τής ρηθείσης λαύρας. 

εις τό νά \§κτελήται καί εις τό καθ’ ημάς ιε |ρον μοναστήριον ή αυτή εκκλη¬ 

σιαστική ακολουθία άπαραλλάκτως | εις πάσας ημών τάς γενεάς. 

80α'. Παχώμιος Ρουαανος 

Δ 51, φφ. 1-22ν, 1552 

Ακολουθία *Αγ. Βησσαρίωνος, συναξάριον 'Αγ. Νικήτα του νέου. 

φ. 22ν 
(1) σ. 380.— (2) σ. 425.—(4) σ. 29.—Φ ωτίου Άρ. Δημητρακοπούλου, 

'Ο κώδ. 51 της μονής Δουσίκου, ΕΕΦΣΠΑ 25, 1974-75, σσ. 110-112. 

β'. Δ 91, φφ. 26ν-35ν, 1552 

Έγκώμιον 'Αγ. Βησσαρίωνος. 

φ. 34ν 
(3) σσ. 198 κέξ., δπου καί μνεία άλλων χειρογράφων τοϋ Ρουσάνου μετά βιβλιογρα¬ 

φίας. 

γΛ. Πανεπιστήμιον Αθηνών, Σπουδαστηρίου Βυζαντινής καί Νεοελληνικής 

Φιλολογίας 25, μέσα 16ου αί. 

Διάστιχοι έρμηνεΐαι καί επιτομή έκ των του * Ηφαιστίωνος εννέα μέτρων, 

(έξ άναγνωρίσεως τής χειρός). 

(3) σσ. 204-206. 

δ^. Πανεπ. Αθηνών, Σπουδ. Βυζ. καί Νεοελλ. Φιλολογίας, 33 καί 37, 

μέσα 16ου αϊ. 

Διάστιχοι έρμηνεΐαι, 

(έξ άναγνωρίσεως τής χειρός). 

(3) σσ. 206-207. 
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81. Πορφνριος άμαρχωλός ιερομόναχος 

ΕΒΕ 665, 1543 

Ακολουθία!, έκ του Ευχολογίου. 

φ. 127 

(0) σ. 123.— Προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου. 

82α'. Πορφνριος ιερομόναχος 

ΕΒΕ 772, 1582 

Τρεις Λειτουργία*.. 

φ. 109ν 
(6) σ. 139.— Πΐηο8 ΡοΠΙίδ, 11η οορϊδίο όπιΐηβηΐ άα Χνΐίβ δΐέοίο: ΜβΙ- 

ΙΙιϊθΐι ηιόίΓΟροΙίΙβ (Ιο Μγτ&, 81ιη1ϊ& εο(1ΐοο1ο£Ϊο&, ΒογΙιπ 1977, σ. 378, σημ. 3 — Πι¬ 

θανή ή προέλευσίς έκ τής μονής Δουσίκου, ώς και των λοιπών του γραφέως αύτοΰ. 

β'. Πορφνριος αμαρτωλός και άμαθής 

ΕΒΕ 617, 1585/6 

Άκολουθίαι του Τριωδίου μέχρι του Σαββάτου τής β/ έβδομάδος. 

έν τελεί 

(6) σ. 116,— Προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου. 

γ', Πορφνριος αμαρτωλός, τάχα και ιερομόναχος 

ΕΒΕ 618, 1586/7 

Άκολουθίαι του Τριωδίου άπδ τής Κυριακής τής β' έβδομάδος μέχρι τής 
Παρασκευής τής ζ'· 

φ. 623 

(2) σ. 425.— (6) σ. 116.— Προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου. 

δ". Πορφνριος Ιερομόναχος 

ΕΒΕ 37, 1587 

ΓΙερικοπαί έκ ΙΓ. Διαθήκης. 

φ. 227ν 
(2) σ. 425. (6) σ· 6.— Προέρχεται εκ τής μονής Δουσίκου. 
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ε . ΓΓορφνριος Ιερομόναχος 

ΕΒΕ 505, φφ. 261-353, 1591/2 

Β' βιβλίον του Εύεργετινου. 

φ. 353 
βλ- Κάλλιστος, ΕΒΕ 505, 1586. 
(3) σ. 212.- (6) σ. 100. 

83α\ Πορφνριος ιερομόναχος, μαθητής επισκόπου πρώην Μπο- 

ζέως κυρον Λουκά 

ΕΒΕ 756, 1613 

Τρεις Λειτουργία!.. 

φφ· 65, 69 

φ.69: | αί παροΰσαι θεϊαι και ίεραι τρεις λει 1 τουργειαι, έγράφησαν έν 

Κωνσταν \τινοΰπολιν, υπό χειρός πορφυρών ιερό \ μονάχου, μαθητου επισκόπου 

πρώην μπο \ζέως κνροϋ λουκά. Διά συνδρομής και | έξοδον τον όσιωτάτου εν 

Ιερομονάχοις \ κνρον άρσενίον. Και έπροσήλωσεν \ αντάς εν τη μονή τον με¬ 

γάλου θ(εο)ϋ και σ(ωτή)ρ( ο)ς ημών Ί(ησο)ϋ Χ(ριστο)ϋ άνωθεν των μεγάλων 

πυλών \τοϋ πίκλην δούσικον και ει τις βουληθεΐ |αποξενώσει αντάς έκτης ρΐ]- 

θείσης | μονής ταύτης έχέτω τάς άράς τών τιη' \ Θεοφόρων π(ατέ)ρο)ν και τον 

άφορισμόν τον \ έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ημών Βησσαρίωνος άρχι | επισκόπου 

λαρίσσης, αμήν:—1ΐ έν τώ ,ζρκα , Ιν{δικτιών)ος ια :— 

(6) σ. 137.— Ε ί η ο 8 Ροΐϊΐΐδ, ΡθΓδΐδΙ&ηοβδ βγζ&ηϋηβδ (1&ηδ 1’έθΓΪΙαΓθ 1ΐ- 

ΙιΐΓ^ϊςυβ <ϊιι XVII6 δϊ^οΐβ, Εα Ρ&1όο£Γ&ρΗΪΘ ΟΓβοφιβ βΐ ΒγζαηΙϊηβ. Οοΐίοςαβδ Ιηί-βΓ- 

η&ίΐοηααχ (Ια Ο. Ν. Β. 8., Ραπδ 1977, σ. 375.— τ ο ϋ α ύ τ ο ϋ, Όη οοπΙγο <1θ ο&11ΐ£ΐ·3- 

ρΐιίβ ά&ηδ 1β8 ΡΓΪηοΐρ&υίέδ ϋ&ηαΐήθηηβδ &α XVII6 δΐέοΐβ. Εαο&δ Βαζδα οίδοη οϊγοΙο, 

Δέκατον Διεθνές Συνέδριον Βιβλιόφιλων, Άθήναι 1977, σσ. 8-9 του ανατύπου.— Προέρχε¬ 

ται έκ της μονής Δουσίκου. 

β'. Πορφνριος τάχα και Ιερομόναχος ευτελής, ευρισκόμενος εϊς 

την Μολτοβλαχίαν εις τό Γιάσι εις το Γαλατά εϊς του 

τρον βοϊβόδα τό μοναστήρι 

Σπάρτη, ^Ιστορικόν Άρχεΐον 3, 1633. 

Τρεις Λεΐτουργίαι. 
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Τάσου Ά 0. Γριτσοπούλου, Κατάλογος των εν τψ * Ιστορικφ Άρχείω 
Σπάρτης κωδίκων, * Αθήνα 56, 1952, σσ. 30-31.— Θεοφίλου Ν. Σίμοπού- 

λ ο υ, Άνάλεκτα έκ κωδίκων Σπάρτης καί Μονεμβασίας, Άθήναι 1970, σσ. 77 κέξ. 

84. Πορφνρίων 

ΕΒΕ 784, 1572 

Θ. Λειτουργία Χρυσοστόμου, Άποστολοευαγγέλια τής όλης έβδομάδος. 

έν τέλει 

(2) σ. 425.— (6) σ. 141.— Προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου. 

85α'. Ραβουλάς 6 εν μοναχοϊς Ιεροδιάκονος 

Δ 91, φφ. 57-89ν, 1578 

Παράφρασις καί αντιγραφή τής πρώτης διαθήκης του Άγ. Βησσαρίωνος. 

φ. 76ν 

(1) σ. 391.— (2) σσ. 420,425.— (3} σ.213 κέξ., οπού καί μνεία και άίλλων χειρογρά¬ 

φων τοϋ Ραβουλά. 

β\ Ραβουλάς Ιερομόναχος προηγούμενος Δουσίκου 

ΕΒΕ 228, σσ. 1-279, αηΐο 1601/2 

Έφραίμ του Σύρου Λόγοι ΡΪΘ'. 

σ. 279 

(2) σ. 425.— (3) σ. 215.— (6) σ. 43.— Προέρχεται έκ τής μονής Δουσίκου. 

86. Ρωμανός ιερομόναχος, μαβητης Δαβίδ ίερομονάχον 

Δ 18, 17 αί. 

Θ. Λειτουργία του Χρυσοστόμου. 

(2) σ. 425.— (4) σ. 28. 

φ. 30 

87. Σακαρητζιάνοςί παπα-, διδάσκαλος 

ΜΤ 36, φφ. 1-88, 1749 

Παραφράσεις λόγων Πατέρων. 
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(κατά σημείωσιν του Αλεξάνδρου του Μπαραρά, βλ. λ.). 

(2) σ. 425.— (3) σ. 228. 

88α\ Σαμουήλ ιερομόναχος ταπεινός και αμαθής 

Δ 83, 1803 

Εκλογή ύμνογραφικής ύλης. 

(5) σ. 30. 

φ. 48ν 

β'. Σαμουήλ ιερομόναχος Δονσίκον αμαθής και ανάξιος 

Βησσάνης - Πωγωνίου 2, 1805 

Νόμιμον. 

φ. 240 

Ε. I. Σ α β ρ ά μ η, Χειρόγραφα της βιβλιοθήκης Βησσάνης-Πωγωνίου, ΕΕΒΣ 11, 

1935, σ. 296. 

89. Σεραφιμ ιερομόναχος 

ΕΒΕ 768, 1625/6 

Θ. Λειτουργία Χρυσοστόμου. 

έν τελεί 

[Βιβλιογραφική σημείωσις του ίερομονάχου Σεραφιμ άφιεροΰντος το 

χφον εις τήν βασιλικήν κάτω μονήν του Μετεώρου ήγουν εις τό παρεκκλήσιον 

των αγίων πατέρων Αθανασίου καί ’ϊωάσαφ, κάτω εις τήν Πόρτα]. 

(6) σ. 139. 

90. Στύλος άμαρτεολός εκ πόλεεος Ίωαννίνων 

Δ 62, 1611 

Βίοι αγίων εις τήν απλοελληνικήν. ^ 

έτελειώθη εν μηνή μαρτίον δωδεκάτη εκ Ιχειρός εμον τον αμαρΐ^0^ 

στύλον εκ | πόλεως Ιωαννίνων, ετον αχια | ήμερα τρίτι Ιν{δικτιών)ος θ \και ε 

γράφη εις χώραν καλονμένην κουροντζεαι \μέ είς τον άγιον Αημήΐβίον' 

(2) σ. 425.— (4) σ. 29. 
30 - 8 

_ 1983 
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91. Τιμόθεος Ιερομόναχος αμαρτωλός 

Δ 45, 1773 

Ακολουθία οσίου Νικάνορος. 

σ. 68 
(2) σ. 425 — (4) σ. 29. 

92. Χριστόδουλος ταπεινός, εντελής, τάχα δέ καί εν ίερομονάχοίς 

ΕΒΕ 256, 1576/7 

Αγαπητού πατρ. ΚΠόλεως Κυριακοδρομίου· Έφραίμ του Σύρου λόγος 

είς τον πάγκαλου Ιωσήφ. 

φ. 342ν: 

^έν τώ ,ζπε' εγράφει | τώ παρόν βιβλίον εν \ τή βασιλικωτάτη \ και με¬ 

γάλη μονή τον | (τ(ωτή)ρ{ο)ς Χ(ριστο)ϋ ήτη τό έπίκλην \ άγίω μετεώρω [...] 

(6) σ. 46.— (8) III σ, 539 σημ., 566 σημ., δπου καί τό σημείωμα τοϋ κωδικογρά- 

φου.·— Προέρχεται έκ του Μετεώρου κατά σημείωσιν είς φ. 1. 

93. Χριστόφορος μοναχός αμαρτωλός 

Δ 25, φφ. 10-92, 1558 

Μικρόν ευχολόγιου. 

(2) σ. 425.— (4) σ. 28. 

φφ. 28, 62ν, 92 

94. Χριστόφορος 

ΕΒΕ 703,1570/1 

?Ακολουθίαι διάφοροι, Θ. Λειτουργία Χρυσοστόμου, Νομοκάνωυ. 

φ. 281ν 

[είς φ. 57ν σημείωμα του γραφέως προς τον ηγούμενου τής μονής οσίου 
Μελετίου κύριον Συμεών, είς τον όποιον χαρίζει τό χφον. 

Είς φ. 387 κτητορικόν σημείωμα Νείλου οίκτρον καί ελαχικοϋ όμίως 
και θύτου] 

(6) σ. 129. 

εεβς, με- 20 
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95. 9Αββακονμ 

ΕΒΕ 322, 1291/2 

Ίωάννου Κλΐμαξ, Λόγοι Πατέρων, Άνθολόγιον εκ των 

(2) σ. 54.— (8) ΙΠ σ. 934. 

96. Βαρθολομαίος μοναχός 

ΕΒΕ 264, 1364 

Λόγοι Πατέρων. 

(2) σ. 47.— (8) III σσ. 301-302. 

97. Γαβριήλ 

ΕΒΕ 260, 16 αί. 

Πανηγυρικοί Λόγοι Πατέρων. 

(2) σ. 47— (8) III σσ. 480-482. 

98. Δανιήλ 

ΕΒΕ 980, 16 «ι. 

α! Βίοι αγίων ’ Οκτωβρίου. 

(2) σ. 176.— (8) II σσ. 360, 683. 

ΕΒΕ 986, 16 αΙ 

β* Βίοι αγίων Νοεμβρίου. 

(2) σ. 177.— (8) II σσ. 440, 683. III σ. 71 <π)μ. 1. 

ΕΒΕ 988, 16 αί. 

γ* Βίοι άγιων Σεπτεμβρίου. 

(2} σ. 177 — (8) II σσ. 321, 683. III σ. 71 <*ημ. 1 

Πάτερων, 

148 

φ. 220ν 

φ. 313 

φ. 672ν 

φ. 295^ 
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[δ/ ΕΒΕ 991, 16 αί. 

Βίοι άγιων Ιουνίου καί Ιουλίου. 

(2) σ. 178.— (8) III σσ. 71-73. 'Ο Ε1ϊγΙι&γ<1 ύποπτεύσας άρχικώς ώς γραφέα τόν 
Δανιήλ,■ κατόπιν συγκρίσεως άπέρριψε την ταύτισιν].—"Ολα τά χειρόγραφα «ΰτά προέρχον¬ 

ται έκ τής μονής Δουσίκου. 

99· Ευστάθιος αμαρτωλός 

ΕΒΕ 1021, 1518 

Βίοι καί Μαρτύρια αγίων. 

φ. 236 

(2) σ. 182.— (8) III σσ. 732-733. 

100. Ιάκωβος 

ΕΒΕ 394, 1614 

Πανηγυρικοί Λόγοι καί εγκώμια Πατέρων, Μαρτύρια αγίων. 

φ. 443 

(2) σ. 69.— (8) III σ. 773. 

101. Νεόφυτος Ιερομόναχος το κατά κόσμον Κονβάτζης 

ΕΒΕ 356, 1633 /4 

Λόγοι Πατέρων, Βίοι καί Μαρτύρια άγιων, κ.ά. 

φ. 316ν: 

αντη ή θεία καί ιερά βήβλος έκαλιωγραφήθη έν τη νήσο τής πόλεος τον 

γκηρκυρέον είς χορίων λεγόμενον "Αγιον Μάρκον έσωθεν έν τώ ναώ τον με¬ 

γάλου παντοκράτοοος καί διά κόπου μόχθου καί τελίας εξόδου παρ* έμον 

Νεδφήτου Ιερό μονάχου το κατά κόσμον Κονβάτζης έκ κόμης τοϋ Μαν- 

δουκύον [...] 

(2) σ. 60.— (8) III σ. 773-774. 

102. ΓΙορφνριος μοναχός 

ΕΒΕ 998, 16 αΐ. 
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Βίοι αγίων Μα'ιου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αύγούστου. 

φ· 2ΐ9ν: 
[...] εϊτον σβηστό, άλλω δε ελειπεν' σύγγνωτε τον γράψαντα' βιαστικός 

χοντο γέγραφα και εΐ της <5’ αν ενρηταί μή μοι μέμφεσΟαι, άλλ' ενχβσθαι 

υπέρ έμον, ακμήν μαθητής γάρ εϊμι. Πορφνριος (μον)αχ(ός). 

(2) σσ. 178-179.— (8) II σσ. 610, 684.— Εις φ. 1 σημείωσις προελεΰσεως έκ του 

Μετεώρου. 

[103. Χφα ΕΒΕ χρονολογημένα, άλλ’ άνευ ονόματος κωδικογράφου. Έν 

παρενθέσει τό έτος γραφής] 

73 (1545) 1000 (1313/4) 

309 (1312) 1001 (1580) 

326 (1557) 1003 (1243) 

563 (1416) 1013 (1592) 

574 (1535) 1032 (1551) 

724 (1699) 1036 (1551) 

734 (1738) 1098 (1507) 

793 (1540) 1257 (1787) 

873 (1503) 1405 (1781) 

ΕΤΡΕΤΗΡΙΟΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

(Είς τήν πρώτην στήλην δηλοΰται ό αριθμός τοϋ χφου' είς τήν δεύτερον ό αΰξων 

άριθμός των κωδικογράφων). 

1. Εθνικής Βιβλιοθήκης 

(Έν παρενθέσει ή προέλευσις του χφου: Δ = Δούσικον, Μ=Μετέωρον) 

12 32 (Δ) 

18 57. α' (Δ;) 

21 21.γ' (Δ) 

32 57.ζ' (Δ) 

37 82. δ' (Δ) 

73 103 (Δ) 

115 68.ε', 68.5" (Δ) 

141 6 (Δ) 

228 85.β' (Δ) 

245 57.η' (Δ) 

246 60 (Μ) 

256 92 (Μ) 

260 97 

262 23.α' 

264 96 

266 57.15" (Δ) 
284 57.ιζ' (Δ) 
285 14 (Μ) 
290 20. α' (Δ) 
291 76 (Δ) 
292 78. β' (Δ) 
300 57.δ' (Δ) 
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301 57.γ', 57.ι' (Δ) 735 19 (Δ) 
309 103 (Δ) 751 30 (Δ) 
311 12 (Δ) 756 83. α' (Δ) 
315 67. <χ' (Δ) 758 57.ιθ' (Δ) 
322 95 766 59 (Δ) 
323 57.ιγ' (Δ) 768 89 
326 103 771 21.δ' (Δ) 
330 57.ια' (Δ) 772 82.α' (Δ) 
335 74 (Δ) 773 23.β' (Δ) 
356 101 775 20.γ' 
365 57. β' (Δ) 776 35 (Δ) 
394 100 784 84 (Δ) 
422 34 789 36.α' (Δ) 
466 78.α' 793 103 (Δ) 
505 57.ιδ', 57.ιε' 82.ε' (Δ) 809 16.η' (Δ) 
506 57.ιη' (Δ) 811 ΙΘ.ιδ' (Δ) 
546 72 812 16.κ' (Δ) 
563 103 (Δ) 826 73 

574 103 (Δ) 856 69 

583-599 67.β' (Δ) 869 62 

617 82.β' (Δ) 873 103 

618 82.γ' (Δ) 878 71 

619 46 (Μ) 980 98. α' (Δ) 

621 55 (Δ) 982 65 (Δ) 

634 53 (Μ) 986 98.β' (Δ) 

641 20.β' (Δ) 987 57.ιβ' (Δ) 

644 20.β' (Δ) 988 98. γ' (Δ) 

651 64 (Δ) 991 98. δ' (Δ) 

653 51 (Δ) 998 102 (ΛΙ) 

665 81 (Δ) 1000 103 

666 52 1001 103 

669 68. β', 68.γ' (Δ) 1003 103 (Δ) 

686 70 1006 13 (Μ) 

695 57.κ' (Δ) 1013 103 (Δ) 

697 7 1021 99 

698 15 (Δ) 1031 57.0' (Δ) 

703 94 1032 103 

716 22 1033 57.κα' (Δ) 

724 103 (Δ) 1036 103 

734 103 (Δ) 1080 31 (Δ) 

309 
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1098 103 (Δ) 1405 103 (Δ) 
(Δ) 

1257 103 (Δ) 1421 56 
1273 Ιβ.γ' (Δ) 1436 8 
1274 
1275 

16.15" 
16.λ* 

(Δ) 1447 
(Δ) 1492 

27 
21.α' 

(Δ) 
(Δ) 

2. Δουσίκου 

είλητόν 4(52) 49 50 68.δ' 
» 3(51) 50 51 *

 

Ο
 

00 
ο
 

2 77 53 25 
5 58 54 42 
6 38 57 Ιβ.θ' 
7 36.δ' 59 Ιθ.ια' 
8 21.β' 60 16.ζ' 
9 45 62 90 

10 63 63 9 
11 36.γ' 65 33 
12 66 66 44 
13 36.β' 68 1 
16 40 72 5.α' 
18 86 76 16.δ' 
24 21.ε' 77 16.ιε' 
25 17, 93 81 5.β' 
26 29 83 88. α' 
31 41 85 16. ιβ' 
34 16.ς" 86 Ιθ.ιβ' 
35 16.£' 87 16.β' 
37 54. α' 88 16.ιη' 
38 54.β' 89 16.ιζ' 
41 11 90 16.ε' 
42 18 91 57.α', 68.α', 

45 91 80.β', 85.α 
48 Ιβ.ιγ' 92 79 
49 16.ι' 93 16.ιθ' 

3. Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγών 

4 48 19 61 
7 37 20 3.β' 

14 75 22 4 
18 39 30 3 
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33 26 
34 28 36 2, 24, 87 

4. "Αλλων 
Άθήναι, Βυζαντινόν Μουσεΐον, Χρι¬ 

στιανικής Αρχαιολογικής Εται¬ 
ρείας 10 67.γ' 

Άθήναι, Σπουδαστηρίου Βυζ. καί 
Νεοελ. Φιλολογίας Πανεπιστη¬ 
μίου 25, 33, 37 80.γ', 80.δ' 

Συλλογών 

Βησσάνης - Πωγωνίου 2 88.β' 
Ζάβορδας 163 43 

Σπάρτη, Ίστορ. Αρχείου 3 83.β' 
Κωνσταντινούπολίς, Οικουμενικόν 
Πατριαρχεΐον, μονής Παναγίας 
τής Χάλκης 97 57.ε', 57Υ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ 

1243 103 1552/3 51, 64 
1291 95 1557 103 
13 αϊ. 48 1558 93 
1312 103 1558 /9 52 
1313/4 103 1559 71 
1332 12 1565/6 67.α' 
1364 96 1567 72 
14 αί. 49, 50 1568 /9 68. β' 
1416 103 1569 13 
1503 103 1569/70 57.α' 
1507 103 οα.1570 68. α' 
1518 58, 99 1570 /I 67.β', 78.α', 94 
1534 36.α' 1572 84 
1535 32, 103 1572 /3 57. β' 
1539 60 1573 67.γ' 
1540 103 1574 57.γ', 68.γ' 
1543 36.β', 81 1574/5 20.α', 78.β' 
1545 103 1575 68.δ' 
1546 34, 76 1576 57.3', 68.ε', 68.$" 
1546/7 36.γ' 1576/7 57.α', 92 
1547 62 1577 57.ε', 57 Υ 
1548 36.δ' 1577/8 20.β' 
1548/9 46 1578 57.ζ', 57.η', 85. α 
μέσα 16 αί. 80.γ', 80.δ' 1579 38,57.θ' 
1551 103 1580 103 
1551 /2 27,53 1580/1 20.γ', 57.ι' 
1552 80.α\ 80.β' 1582 57.ια', 82.α' 
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1583/4 57.φ' 1665 15 
1585 57.ιγ' 1667 9 
1585 /6 82. β' 1676 6 
1586 57.'.δ' 1688 54.α', 54.β' 
1586/7 82.γ' 1693 55 
1587 82.δ' 1699 103 
1587 /8 59 17 αϊ. 37, 40, 45, 86 
1590 31 1723 26 
1591/2 82. ε' 1738 103 

1592 103 1749 2, 24, 79, 87 

1592 (;) 57.ΐε' 1771 56 

1593 7, 30 1773 91 

1595 57.15" 1781 103 

1599 57.ιζ', 57.ιη', 65 1783 1 

τέλη 16 αί. 9, 85·β' 1787 28, 103 

16 αϊ. 17, 19, 29, 66, 77, 97, 1790 25 
98.α'-δ', 102 1795 4 

αρχαί 17 αΐ. 21.ε', 63 18 <κϊ. 18, 41, 75 

1602 57.ιθ', 57.κ', 57.κα' 1802 3.α' 

1603 /4 21.α' 1803 3.β', 88.α' 

1605 23. α' 1805 88. β' 
1606 69 άρχαι 19αί. 43 

1607 23.β' 1808 33 

1608 /9 22 1829 5.α', 5.β' 

1609 70 1830 44 

1611 90 1836 61 

1613 8, 21.β', 83.α' 1839 Ιθ.β' 

1614 100 1842 16.γ' 

1614/5 21.γ' 1846 16.δ', Ιθ.ε' 
1614-1624 73 1853 42 

1615/6 21. δ' μέσα 19 αϊ. 16.α/, 16-ιθ/ 

1616/7 35 1855 16.5", 16·ζ', ^ 

1625 /6 89 1857 16.θ' 
1633 83. β' 1858 16.ι', 16.ια', 16. Φ 
1633 /4 101 1859 16.ιγ', 16.«ί', !«·- 

1649 74 1862 16.15" 
Λ 

1651 /2 14 1863 16.ιζ', 16.1η 
1657 39 1897 11 

ΦΩΤΙΟΣ ΑΡ. ΛΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟϊΛΟ 



ΣΥΜΒΟΛΛΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΕΦΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ ΑΙΩΝΑ 

Αφορμήν εις τήν παρούσαν εργασίαν έδωκε κατ’ αρχήν ή μελέτη του λον- 

δινίου χφ. Βιιπιβγ 54, περικλείοντος ποικίλον υλικόν, λειτουργικού Εδία χα- 

ρακτήρος, ώς καί άλλα στοιχεία σχετιζόμενα προς τον βιβλιογράφον Εφέσου 

Αθανάσιον καί δι’ αύτοΰ προς τα εκκλησιαστικά πράγματα τής επαρχίας Ε¬ 

φέσου κατά τον Ιζ' αιώνα. 'Ο Αθανάσιος σχετίζεται ωσαύτως προς τρία άλ- 

?(.α χειρόγραφα—Έσφίγμένου 131, μονής Λειμώνος 199 καί Σινά 508(976) 

— πλεΐστα κείμενα των οποίων έμελετήθησαν, οχι όμως πάντοτε έξ αυτοψίας. 

Κατωτέρω έκδίδονται διάφορα άγνωστα έγγραφα, κυρίως εκ του σιναϊτικού 

κώδικος, τα όποια συμβάλλουν είς τήν κατατανόησιν τής εκκλησιαστικής 

ζωής, εΐτε είς τήν καθ’ αυτό μητρόπολιν εΐτε έκτος των ορίων αυτής, έφ’ 

όσον στοιχεία αυθεντικά σπανίζουν διά τον Ιζ/ αιώνα, περίοδον μάλλον σκο¬ 

τεινήν διά τούς χριστιανικούς πληθυσμούς τής περιοχής. 

'Όσον άφορςί είς τά τής μητροπόλεως Εφέσου εν γένει, καί δή τά έπι- 

σκοπικά, καθ’ βλην τήν Τουρκοκρατίαν, ταυτα ώς καί τών πλείστων είσέτι 

μικρασιατικών επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήσαν λίαν συγκε¬ 

χυμένα καί οϊ δημοσιευθέντες επισκοπικοί κατάλογοι παρουσιάζοντο τελείως 

άναξιόπιστοι, διά νά εΐπη τις τό όλιγώτερον. Ευτυχώς διά προσφάτως δημο- 

σιευθείσης εκτενούς καί εξαντλητικής πραγματείας άποκατεστάθη επί πλή¬ 

ρως τεκμηριωμένης βάσεως ό επισκοπικός κατάλογος τόσον τής Μητροπό¬ 

λεως οσον καί τών ύπ’ αύτήν κατά καιρούς επισκοπών καί επί πλέον δΐηρευ- 

νήθησαν καί διεφωτίσθησαν πλειστα όσα εκ τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής 

έπαρχίας όσον ούδεμιάς ίσως άλλης εκ τών μεγάλων μητροπόλεων του Οικου¬ 

μενικού Θρόνου1. 

1. Ο ΚΩΔΙΞ ΤΗΣ ΒΚΙΤΙ8Η ΕΙΒΚΑΚΥ, ΒΌΗΝΕΥ 54 

Ό ελληνικός κώδιξτής Βπΐϊκΐΐ ΕϊΙ)ΓεΐΓγ (πρώην Βρεταννικοΰ Μουσείου) 

του Λονδίνου ΒΐΐΓηβ3Γ 54 είναι εόχολόγιον, περιλαμβάνον όμως, ώς είναι σύνη- 

θες είς παρόμοια χειρόγραφα, καί άλλα κείμενα χρησιμοποιούμενα είς τήν 
θείαν λατρείαν. Τήν παρούσαν έρευναν ενδιαφέρει τό χειρόγραφον άποκλειστι- 

1. Ν. Β. Τ ω μα 8ά κη, Μητρόπολις Εφέσου, επαρχία Ασίας κατά τήν Τουρ¬ 

κοκρατίαν, ΕΕΒΣ 43, 1977/78, σσ. 5-119* τοϋ αύτοΰ, Επισκοπικά Εφέσου κατά 
τήν Τουρκοκρατίαν, Εκκλησιαστικός Φάρος 60, 1978, σσ. 259-294. 
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κώς διά τά πολλαπλά κτητορικά καί βιβλιογραφικά του σημ-ειώματα καί δχι 

διά τά εκκλησιαστικά κείμενα τά όποια παραδίδει καί τά όποια άλλωστε εί¬ 

ναι γνωστά. Έν τούτοίς, παρ’ όλον ότι ύφίσταται παλαιά λίαν περιεκτική 

περιγραφή του κωδικός1, κατωτέρω έπιχειρεΐται, λεπτομερέστερα άναγραφή 

των περιεχομένων, ή οποία δεν θά είναι άσκοπος έφ’ όσον βοηθει καί εις τήν 

πληρεστέραν κατανόησιν των περί τον βιβλιογράφον. 

Τό χειρόγραφον είναι χαρτωον διαστάσεων 0.20Χ 0.135 μ., καί σήμερον 

άποτελεΐται έκ 223 φύλλων πλήν 17 άγράφων τοιούτων μή ήριθμημένων. 

Ή στάχωσις είναι νεωτέρα, προφανώς των αρχών του παρελθόντος αίώνος, 

'Ως θά ίδωμεν κατωτέρω, τό χειρόγραφον προέρχεται έκ τής περιοχής τής 

μητροπόλεως Εφέσου οπού κατά τό μεγαλύτερον μέρος έγράφη περί τά μέ¬ 

σα του ϊζ' αίώνος. 

'Ο κώδιξ εις τήν σημερινήν μορφήν του περιλαμβάνει κείμενα (έξαιρου- 

μένων, εννοείται, των μεταγενεστέρων σημειωμάτων) προερχόμενα έκ τριών 

διαφόρων χειρών. Ό πρώτος γραφεύς είναι ό πολλαχοΰ του κώδικος άναγραφό- 

φόμενος ίερεύς Άργυρόπουλος—ό μετέπειτα Εφέσου Αθανάσιος2, ό όποιος 

έγραψε τά έν άρχή άπαντα μέχρι του φ. 531* καθώς επίσης καί τά φ. 79ν 

117γ, Ι58ν-160*\ 164*·-173ν, 18θΓ-185ν καί 191Γ-222ν. 'Η γραφή του Άργυ- 

ροπούλου, ό όποιος τυγχάνει καί εξ άλλων χειρογράφων γνωστός, είναι όρθια, 

αρκετά επιμελημένη καί ευανάγνωστος μετά τινων συντμήσεων, όχι όμως 

άπηλ?^αγμένη ορθογραφικών σφαλμάτων. Τά πλεΐστα τών φ. 16Γ-47Υ είναι 

γεγραμμένα διά μεγαλυτέρων γραμμάτων τής ιδίας χειρός. Λόγο) τής φύσεως 

τών κειμένων, προοριζομένων, ώς έλέχθη, διά λειτουργικήν χρήσιν, απαντά¬ 

ται συχνή έρυθρογραφία, οχι μόνον εις τούς τίτλους τών εύχών καί εις τά άρ- 

χικά γράμματα άλλ’ ενίοτε καί όλοσχερώς εις βραχέα κείμενα. Τά φ. 54- 

157 προέρχονται έκ παλαιοτέρου χειρογράφου* ό χάρτης είναι ωσαύτως δια¬ 

φόρου ποιότητος στιλπνότερος καί υποκίτρινο*:. ιΗ γραφή ωραία διά μεγαλυ¬ 

τέρων γραμμάτων δεν παρουσιάζει ορθογραφικά σφάλματα. Τό τμήμοί τού¬ 

το, περιλαμβάνον κυρίως λειτουργίας προϋπήρχεν εϊς χεΐρας του Άργυρο- 

πούλου, ό όποιος έγραψεν άρκετάς σημειώσεις έν τή ώα εις πολλά τών φ. 54- 

157. Τό κείμενον του γραφέως τούτου είναι κολοβόν έν φ. 157ν, άλλ* ό Άργυ- 

ρόπουλος συνεπλήρωσε τά έλλείποντα έν φ. 158Γ κέξ. 

Τά φ. 16ΐΓ-163ν, 174Γ-179ν (τό κείμενον κολοβόν) καί 186Γ-190Γ φαί¬ 

νονται προερχόμενα έκ τρίτης χειρός πάλιν άρχαιοτέρας του Άργυροπούλου. 

Καί ενταύθα ή γραφή είναι έπιμελημένη μέ ωραία έγχρωμα αρχικά γράμματοί· 

Σημειώσεις τού Άργυροπούλου άνευρίσκονται ωσαύτως. 

1. «Ι.ΡοΓδΗαΙΙ» Οαί»1ο£υβ οί Μβδ. ϊη Μβ ΒηΙίδΗ Μυδβιιηη. Νβ\ν 8οπβδ, τόμ- 

Α', μέρος 2: ΤΙιβ ΒυΓΠβχ Μδδ., Λονδϊνον 1Β40, σσ. 19-20. 

2. Περί τούτου βλ. πλείονα κατωτέρω, σ. 356 κέξ. 
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Δυνάμεθα λοιπόν νά ΰποθέσωμεν, ότι τά δύο παλαιότερα μέρη, άσφαλώς 
έξ ήμικατεστραμμένων λειτουργικών χειρογράφων, εύρέθησαν είς χεΐρας τοΰ 

Άργυροπούλου καί ουτος μέ υπομονήν καί επιμέλειαν συνεπλήρωσε τά έλ- 

λείποντα ό ίδιος, εγραψεν ακόμη άλλα κείμενα προς χρήσιν του καί ούτως 

έσχηματίσΟη το Εύχολόγιον, τό όποιον ό αυτός Άργυρόπουλος έχρησίμοποίει 

ώς ίερεύς καί είτα ώς μητροπολίτης Εφέσου. 

Ασφαλώς ό Άργυρόπουλος ήτο υπεύθυνος καί διά την πρώτην στάχω- 

σιν τοΰ κώδικος, ή οποία προφανώς λόγω φθοράς άντικατεστάθη διά τής 
νυν, όταν πλέον τό χειρόγραφον είχε περιέλθεΐ είς την κατοχήν τοΰ Εΐι&τίββ 

ΒυπΊβγ· 

Είς τόν ίδιον Άργυρόπουλον πρέπει νά οφείλεται καί ή κατά τετράδια 

άρίθμησις των φύλλων, ή όποια συνεχίζεται καί είς τά μέρη τά προερχόμενα 

έκτων δύο παλαιοτέρων χειρογράφων. Τά τετράδια δυνάμεθα νά παρακολουθή- 

σωμεν κατά τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ κώδικος, αί έπ’ αύτου όμως ένδείξείς, 

ιδίως των τελευταίων φύλλων, έχουν άποκοπή κατά τήν στάχωσιν καί οΰτω 

δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή ποΰ ακριβώς άνήκον τά ολίγα έκπεσόντα φύλ¬ 

λα (περί τά 5), τά οποία ήσαν μάλλον άγραφα. Υπάρχει καί κατά σελίδας 

άρίθμησις τοΰ χειρογράφου (διά χειρός του ΙΗ' αίώνος), κατά τήν οποίαν 

ύπελογίσθησαν καί τά άγραφα φύλλα, έξικνουμένη μέχρι τοΰ 460 (φ. 223ν). *Η 

τρίτη τρόπον τινά άρίθμησις τών φύλλων, κατά τήν οποίαν ταΰτα εύρέθησαν 

221 (τό σφάλμα είς τό φ. 22) είναι ή χρησιμοποιηθείσα υπό του ΕογβΙι&Ι] 

κατά τήν περιγραφήν τοΰ χειρογράφου. Μεταγενεστέρων τά φύλλα ήρίθμή- 

θησαν καί πάλιν, αυτήν τήν φοράν μετ’ άκριβείας, καί εύρέθησαν 223 πλήν 

τών 17 άγράφων τά όποια δεν ύπελογίσθησαν. 'Η τελευταία αΐίτη άρίθμησις 

χρησιμοποιείται ενταύθα. 

Είς τό φ. 1γ διά γραμμάτων τοΰ ΙΗ' αίώνος, ΙιΐίαΓξία ξΓαβεα ώς επίσης 

καί ή σφραγίς τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου. Είς τό φ. 1ν τό 6οο1{ - ρΐαΐβ τοΰ 

ποτέ κατόχου του χειρογράφου ,ΙοδβρΙΐ ΑηΊββ1. Τό πρώτον τούτο φόλλον 

δέν άνήκει είς τόν αρχικόν κώδικα. 

Περιεχόμενα : 

1. φ. 2<*: 6 στίχοι καρκινικοί, άπαντες γνωστοί" βλ. 8. Ρ θ ί γ ϊ ίΐ θ 3, 

Εβ8 καρκίνοι ί1&η8 ΙίΙΙβΓβΙυΓβ £Γβοςιΐ6, £ο!ίο8 ιΙΌπθηί 12, 1909, σσ. 

86-94, άρ. 17, 20, 26, 3, 24 καί 18. 

2. Τροπάριον ( «Μέγαν εύρατο ή Χίος ρύστην») καί κοντάκιον («Κυβερ¬ 

νήτης μέγιστος») του Αγίου Ισιδώρου, Εΰρηνται είς Νέον Χιακόν Λειμόνά- 

ριον (Άθήναι 19681), σσ. 212 καί 214. 

1, Βλ. κατωτέρω, σ. 328, 



316 Δημητρίου I. Πολέμη 

3. φ. 2ν-8Γ: Διάφορα περί κύκλων σελήνης καί ήλιου, επακτής, θεμελίου 

κτλ. καί του τρόπου εύρέσεως αύτών. 

4. φ. 8ν-9Γ: Άντιστοιχίαι των εωθινών καί των ήχίυν εις τάς νβ' Κυ- 

ριακάς του ενιαυτού. Έν φ. 9ν παρόμοια διά τάς Κυριακάς τής Πεντηκοστής. 

5. φ. 10**: «Ακολουθία τής τραπέζης εκ τής συρίας δι(α)λ(έκτου). 

Δόξα. ’Ηχος πλ(άγιος) δ'». Άρχ.: Σών έπλήσθημεν, Κύριε, των αγαθών σου. 

6. φ. 11Γ: «Ακολουθία όταν σταυροί ό ίερεύς πάθος νοσήματος μετά 

τής άγιας λόγχης», βλ. .ί. Ο ο 3. ρ, Εύχολόγιον βίνβ Βίίιι&ΐβ ^Γ3.β00Ρΐιηι(Βε¬ 

νετία 17302), σ. 709. 

7. φ. 12Γ-15ρ: «Κανών εις την ύπεραγί(αν) Θ(εοτό)κον, ποίημα κυ¬ 

ρίου Ίωάννου μοναχού τού Ζωναρά. Ένι Ιν ποίημα κατά πάντων (βίο) σχεδόν 

των αιρέσεων. ΫΗχος πλ. δ'». Βλ. Μΐ§ηβ, Ρ&Ιγο1ο£Ϊ& Ογ&Θ0& 135, στ. 

413-421. 

8. φ. 16ρ-18ρ: «Τάξις γινομένη επί χειροτονία άναγνώστου». Πρβλ. 

Οο&Γ, ένθ’ άνωτ., σσ. 194 κέξ. 

9- φ. 18ρ-19ν: «Τάξις γινόμενη επί χειροτονία υποδιακόνου», αυτόθι, 

σ. 203. 

10. φ. 20ρ-23ν: «Τάξις γινόμενη επί χειροτονία διακόνου», αυτόθι, 

σσ. 208 κέξ. 

11. φ. 24ρ-28ν: «Τάξις γινομένη επί χειροτονία πρεσβυτέρου», αύτόθι, 

σσ. 234 κέξ. 

12. φ. 29γ: «Τάξις γινομένη έπί χειροτονίοι διακόνου έν τοΐς προηγια¬ 

σμένος». 

13. φ. 30ρ-33ρ: «Τάξις γινομένη έπί χειροτονία επισκόπου», Ο ο α γ, 

έ'νθ’ άνωτ., σ. 252. 

14. φ. 33ν-34ν: «*Ιππολύτου περί των δώδεκα αποστόλων, πού έκαστος 

αύτών έκήρυξε καί πού έτελειώθη», πρβλ. Η & 11ί ί η, ΒΗΟ3, άρ. 153&. 

15. φ. 34ν; Δύο τροπάρια: «"Αγιοι μάρτυρες οί καλώς άθλήσαντες» 

καί «Δόξα σοι Χριστέ ό Θεός ήμών αποστόλων καύχημα», βλ. (ά ο ει Γ, ένθ’ 

άνωτ., σσ. 319, 331 καί 662. 

16. φ. 35ρ: «Τάξις τής έν τή Χίω γενομένης (άκολουθίας) εις τον νιπτή¬ 

ρα τή αγία καί μεγάλη Πέμπτη». ’Άρχ.: Ποιήσεται ό άρχιερενς Ευλογητός, 

Τρισάγιον, Παναγία Τριάς, τό Πάτερ ήμών. Λ ήγ.:—επειτα τήν ωδήν, ήγονν 

τό Τω συνδέσμφ τής αγάπης και τά ίδιόμ(ελ)α. 

17. φ. 36Γ-45ν: «Έτέρα άκολουθία τού νιπτήρος. Ακολουθία τού θείου 

καί ιερού νιπτήρος» βλ. Ο Ο & Ρ, ένθ’ άνωτ,, σσ. 591 κέξ. 

18. φ. 45ν: «Τάξις γινόμενη εις χειροτονίαν όμφικίου». 

Πιθανώς ελλείπει φύλλον, διότι τό κείμενον φαίνεται κολοβόν. 

19. φ. 46ρ-46ν: «Τού άγιου Γρηγορίου Νύσσης περί τού κυριακοΰ σώμα¬ 

τος τού Χριστού». Τό κείμενον εις τήν καθομιλουμένην. Άρχ.: Τον Κυρίου 
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ημών Ίησον Χρίστον δ μεταλαμβάνομεν σημαίνομεν την ήμετέραν αγάπην. 

20. φ. 47ν: «Τροπάρια, ψαλλόμενα άναστάσίμα έν τοας Κυριακαΐς, 

ΤΗΧ· πλ. α'». Έν 6λω 6 τροπάρια. 

21. φ. 48γ: «Έτερ(α) τροπ{ά)ρ(ια) νεκρώσ(ι)μ (α) ψαλλόμεν(α) μετά 

τον ”Αμωμ(ο)ν. ΤΗχ. πλ. α'». 6 τροπάρια. 

22. φ. 48ν: «Κυροΰ Μανουήλ του μεγάλου ρήτορος στίχοι είς τήν ύπερ- 

αγίαν Θεοτόκον οδ ή άκροστιχίς Μανουήλ Θεοτόκε υμνεί σε». Έ- 

ξεδόθησαν έκ χειρογράφου τής ’ Αδριανουπόλεως υπό Β. Κ. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ, 

Στίχοι Μανουήλ του μεγάλου ρήτορος, ΒΖ 17, 1908, σ. 470. Όμοίως έτεροι 

στίχοι είς τήν Θεοτόκον υπό άκραστιχίδα Θεοφάνης* εύρηνται έκδεδομέ- 

νοι παρά Β. Οβ Μοηΐίαιιοοη, Ρειΐ360§Γεφ1ιΪ£ΐ §Γ&βοα (Παρίσι 1708), 

σ. 471. Τρίτον ποίημα, προς τον "Αγιον Νικόλαον, φέρει ακροστιχίδα ’ I- 

ωάσαφ καί φαίνεται άγνωστον. Έχει ώς ακολούθως: 

Ίσχνς κραταιά καί σκέπη πάντων πέλεις, 
ώ θαυματουργέ Νικόλαε τρισμάκαρ' 
άπαντα γάρ δρας σαϊζ δεήσεσι, πάτερ, 

σώζεις πλέοντας έκ βάθους θαλαττίον, 

5 άνδρας τε λντροϊς εξ αδίκου θανάτου 
φανείς βασιλεΐ εύσεβεϊ Κωνσταντίνον 

6 ευσεβή 

23. φ. 50Γ-50ν: «Τάξις γινόμενη έπί προχειρήσεί ηγουμένου». 'Γό κείμε¬ 

νον διάφορον του παρά Ο ο & γ, ενθ’ άνωτ., σσ. 395-396. "Αρχ.: Ύπέρκειται έν 
τω άρχιερεϊ φελώνιον καί δμοφόριον και προσάγεται αντώ 6 προχειριζόμενος. 

24. φ. 54ρ-79Γ: «'Η θεία λειτουργία του έν άγίοις πατρός ημών Ίωάν- 

νου του Χρυσοστόμου». 

25. φ. 79ν: Τροπάρια καί κοντάκια των άγιων Ίωάννου του Χρυσοστό¬ 

μου, Βασιλείου του Μεγάλου καί Γρηγορίου του Θεολόγου, άπαντα είς Ο θ¬ 

α γ, ενθ’ άνωτ., σ. 69. 

26. φ. 80Γ-117ΐ’: «'Η θεία λειτουργία του έν άγίοις πατρός ημών Βα¬ 

σιλείου του Μεγάλου». 

27. φ. 117ν-118ν: «Εϊδησις τής θείας λειτουργίας των προηγιασμένων». 

28. φ. 119Γ-133Ι': «'Η θεία λειτουργία των προηγιασμένων». 

29. φ. Ι33ν-146ν: Απόστολοι καί ευαγγέλια τής έβδομάδος. 

30. φ. 146ν-147ι·; «Εύχή είς εύλόγησιν οίνου», Οο 9 ρ, ένθ’ άνωτ., 

σ. 553. 

31. φ. 147ν; «Εύχή είς εύλόγησιν σταφυλιού». Τό κείμενον διάφορον 

του παρά Ο ο & γ, ένθ’ άνωτ., σ. 553. "Αρχ.: Κύριε ο Θεός 6 παντοκράτωρ, 

ό ποιήσας τά πάντα προς άπόλανσιν ήμετέραν. 
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32. φ. 148γ-158γ: 5 Ακολουθία του μικρού αγιασμού, βλ. Ο ο α Γ, ένθ* 

άνωτ., σ. 441. 

33. φ. 158ν-'160ν: «Ευχή λεγομένη επί τούς μεταλαμβάνοντας προ τής 
αγίας μεταλήψεως». 

34. φ. 161γ-171γ; «Αρχή του εσπερινού». 

35. φ. 171ν-172ν;«’Αρχή σύν Θεω άγίω του μεσονυκτικοΰ ή ακολουθία». 

36. φ. 173Γ-185ν: «Αρχή του όρθρου». 

37. φ. 186γ-187ϊ’: Ευχή. Άρχ.: Δέσποτα Κύριε 6 Θεός ημών, ο τφ 

ζώντι και έννποστάτω σαν λόγω και τώ συμφυεϊ αυτόν. 

38. φ. 187ν-189Γ: Ευχή. Άρχ.: Κύριε ο Θεός ο σωτήρ ημών οιδαμεν, 

ότι ανάξιοι τυγχάνομεν τών σών οίκτιρμών. 

39. φ. 189ν-190>': Ευχή εις τήν Θεοτόκον. Άρχ.: ”Αφθορε, άχραντε, 

αμίαντε, παναμώμητε δέσποινα. 

40. φ. 191γ-201γ: Ευαγγέλια έοιθινά. 

41. φ. 201ν: Προκείμενον του αποστόλου. 

42. φ. 202Γ-202ν: «Εύχή εις κόλυβα άγιων», Ο ο & γ, ένθ’ άνωτ., 

σ. 524. 

43. φ. 204ι*“210ν: «Λύσις καί συγχώρησις εις έπιτίμιον άφορισμοΰ γι¬ 

νομένου δι’ αιτίας καί πράξεις άθέσμους παρά τίνων άνθρώπων άφρόνων». 

44. φ. 211ΐ'-211ν (τό τέλος εις φ. 216γ): «Έτέρα εύχαΐς συγχωρη- 

τίκαΐς εις πάσαν άράν καί άφορισμόν άναγινωσκομένη παρά άρχιερέως ή 

εξ άνάγκης καί παρά πνευματικού πατρός», βλ. Ο ο & γ, ένθ’ άνωτ., σ. 684. 

45. φ. 212Γ-214**: «Νεοφύτου μονάχου καί Εγκλείστου προς τούς άτα- 

κτοΰντας καί λύοντας τά τής νηστείας προοίμια». Έξεδόθη υπό Ί. ΓΤ. Τ σ ι- 

κ ν ο π ο ύ λ λ ο υ, Συγγραφική τέχνη καί γραφικός πλούτος του αγίου Νεο¬ 

φύτου, Κυπριακαί Σπουδαί 23, 1959, σσ. 96-97, καί τού αυτού, Τά 

έλάσσοντα τού Νεοφύτου πρεσβυτέρου, μοναχού καί Έγκλειστου, ΒγζβπΙίοη 
39, 1969, σσ. 404-407, επί τή βάσει καί τού κώδικος τούτου. 

46. φ. 214γ~215γ: «Τού αυτού». Άρχ.: 3Εγώ δε ώς ακούω και άλλον 

άθεσμον και βαρντερον. Έξεδόθη παρά Τσικνοπούλλου, Συγγραφική 

τέχνη, σσ. 97-98. 

47. φ. 216γ-217γ; «Εύχή έτέρα». ’Άρχ.: Γ0 Θεός ο φοβερός και δυνα¬ 

τός ό δι’ αυτούς τους οϊκτιρμούς. 

48. φ. 217ν-218Γ: «Έτέρα εύχή εις λύσιν άφορισμού». Άρχ.: Δέσποτα 

Κύριε * Ιησού Χριστέ ό Θεός ημών, ό έλθών εις τον κόσμον ονχ ΐνα κρίνος 
άλΧ ΐνα σώσης αυτόν. 

49. φ. 219ν; Τρία τροπάρια, εις τόν Άγιον Ίωάννην τον Νέον Έλεή- 

μονα {=βασιλέα Ίωάννην Γ# Βατάτζην). 'Ύπό έκδοσιν υπό τού γράφοντας. 

50. φ. 220ν: «Τί δηλοΐ ή άλφάβητος». Τό κείμενον διάφορον τού παρά 

Κ. Κ Γ ιι πί 1) ει Ο 5 β Γ, (7ΒΕ2, σ. 257, καί Έ λ. Κακουλίδη, Νεο- 
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ελληνικά θρησκευτικά άλφαβητάρια (Θεσσαλονίκη 1964), σ. 65, σημ. 1. 

51. φ. 22 1γ; Αεί εϊδέναι τά περί τοΰ άγιον αποστόλου Θωμά, δτι διά 
τοϋτο ονομάζεται Δίδυμος διό έτέχθη όμον μετά ετέρου αδελφόν αυτόν επι¬ 

λεγόμενου Έλιεζέρον. Ώααΰτο)ς και ό τετραήμερος Λάζαρος μετά τον άνα- 

στήναι εκ νεκρών εγένετο Ιερενς καθώς δηλοΰται ταντα εις τά Κλημέντια 
[πρβλ. Έπιτ. Κλημ., XX]. 

52. φ. 221ν δι’ ερυθρών γραμμάτων (το κείμενον έπίσης έν φ. 222Γ) στί¬ 

χοι. ’Άρχ.: Θεός το διττόν ονκ έχει των πνευμάτων μετά διάστιχου ερμη¬ 

νείας. Οί στίχοι εΰρηνται έκδεδομένοι είς Μ&ηαβίΐδ ΡΗίΙειβ ΟείΓΓηίηα, έκδ. 

Ε. Μ Π 1 ο γ, τόμ. Β' (Παρίσι 1857), σ. 313. 

Σημειώματα 

Έπιπροσθέτως τό χειρόγραφον περιλαμβάνει ικανόν αριθμόν κτητορι- 

κών καί άλλων σημειωμάτων τά όποια κατά σειράν έχουν ως άκολούθως: 

1. φ. 1'ίν (διά χειρός του Άργυροπούλου): νΕτους ίζο^' [=1568] μηνι 
μαιω ιδ' (ίνδικτιώνος) ια . Μ(ητ)ροφάνους τοΰ παναγιωτ(ά)τ(ον) κ(αΙ) οικου¬ 

μενικού π(ατ)ριάρχον, Ιωακείμ Άντΐοχί(ας), ’Ιωακείμ ,Αλεξανδρί(ας), Γερ¬ 

μανόν * Ιεροαολίμον, Σωφρονίου τοΰ πανιερωτ(ά)τ(ου) μ(ητ)ροπολίτ(ου) τής 
άγιωτ(ά)τ(ης) μ(ητ)ροπόλε (ως) Έφεσον, ΰπερτίμον (και) εξάρχ(ου) πάσης 
3Ασ(ίας) κ(αι) υπέρ τοΰ προσκομίζοντας τά άγια δώρα κ(υρί)ω τφ Θ(ε)ώ 

ημών των σνμπρατόντων ιερέ(ων) τοΰ τιμίον πρεσβυτερίου». Τήν λέςιν Σω- 

φρονίου έγραψε μεταγενέστερα χειρ κατόπιν τής άπαλείψεως τοΰ άρ/ ικώς 

γραφέντος ονόματος, τό όποιον πρέπει νά ήτο ’Αθανασίου. 

2. φ. 4ν, 6ν, 7ν: Αποτυπώματα έξαγώνου σφραγΐδος διαμέτρου 0.025μ. 

επί τής όποιας κυκλικώς άναγινώσκονται: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ. Έν 

φ. 11ν δι’ έρυθράς μελάνης τά έξης, άντίστοιχοΰντα προφανώς προς τά του 

κέντρου τής σφραγΐδος, έξίτηλα πλέον, γράμματα: 

& 

ο 

*Ήτοι 6 Έφεσον 3Αθανάσιος. 
3. φ. 12γ έν τή άνω ώα διά τής χειρός τοΰ Άργυροπούλου καί δι’ ερυ¬ 

θρών γραμμάτων: Ίω(άνΐ’η), βοήθιμοι τώ άναξίω. 

4. φ. 23ν μονοκονδυλιά διά γραμμάτων διαφόρων των λοιπών γραφέων: 
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^ ο ^ρωτ(ο)νοτ(ά)ρι(ος) τής Μεγάλης 3Εκκλησίας Λάσκαρις 'Ρουσέτος και 
0 &(ατ)ήρ αυτού Μιχαήλ κ(αι) ή μ{ήτ)ηρ αυτόν ΓΕλένη. 

5. φ. 47γ καθέτως (διά χειρός τοΰ Άργυροπούλου): Ϋ3 Αργνροπονλον 
ιβρέ((ος) Σεβαστιανού κ(αί) πρωτοπαπ(ά) τ(ής) άγιωτ( ά)τ(ης) μ(ητ)ρο- 

κ(ο)λε(ως) 3 Εφέσου ό διά τον θειον κ(α'ι) αγγελικού σχήματος μετ3 όνο- 

μασθής Αθανάσιος ιερομόναχος κ(αϊ) πν(ενματ) ικός τά νυν δέ μ(ητ)ροπο- 

λίτης τής άγιωτ(ά)της μ(ητ)ροπόλε(ως) 3Εφέσου, νπέρτιμος (καί) έξαρ- 

Χ(ος) πάσις 3Ασίας 3Αθανάσιος. 

6. φ. 49ν: Σχεδιάγραμμα σταυροΰ έπιμελημένον, ύψους 0.13 μ. καί 

πλάτους 0.08 μ. Εκατέρωθεν των βραχιόνων τοΰ σταυροΰ: 

ΙΣ ΧΡ 

ΝΙ ΚΑ 
καί κατωτέρω 

Τ κ 
Π Γ 

Θ Θ Θ Θ 

Ταυτα άναγνωστέα: Τόπος κρανίου παράδεισος γέγονε καί Θεού θεαθέν θειον 

θαύμα1. Παρόμοιος σταυρός, άνευ γραμμάτων, έν φ. 49Γ. 

7. φ. 51Γ: Σχεδιάγραμμα άντίμηνσίου (διά τής χειρός τοΰ Άργυρο- 

ροπούλου), μερικώς δι* έρυθράς μελάνης, λίαν επιμελημένη εργασία. Κάτω¬ 

θεν φέρει την ονομασίαν: Ή ετοιμασία τού θρόνον. Τό κυρίως σχήμα αποτε¬ 

λεί κύκλον, διαμέτρου 0.12 μ., εντός δέ αύτοΰ σχεδιασμένοι άλλοι μικρότεροι 

κύκλοι προς χωρισμόν των επιγραφών. Έκ τοΰ κέντρου άκτίνοείδώς εξ μη¬ 

νίσκοι. Φέρει έπιγραφάς ως ακολούθως έκ τών έξω προς τό κέντρον: 

Α. Εις τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ φύλλου αντίστοιχοι κύκλοι, διαμέτρου 

0.035μ.,καί εντός αυτών ή έκφώνησίς τοΰ ίερουργοΰντος: άδοντ(α)| βοώντ(α) | 

κ(αΐ)κραγώτα \ κ(αϊ) λέγοντα. 

Β. Θυσιαστήριον γ 3 Αντιμήσιον θειον κ(αί) ιερόν τού τελεΐσθε δι αυτόν 

τάς θείας ιερουργίας) Κ(νρίο)υ έν παντι τόπω τής δεσποτί{ας) αντον κα- 

θιεροθέν κ(αι) άγιασθέν παρά τού πανιεροτ(ά)τ(ον) μ(ητ)ροπολ(ί)τ(ου) τής 

αγιοτ{ά)τ{ης) μ{ητ)ροπόλε(ως) Εφέσου κ{νρί)ον 3Αθανασίου, ύπερτίμον 

κ(αί) έξάρχου πάσ(ης) Ασίας. 

Γ. 3Εν όνόματι τής άγί(ας) κ(αϊ) δμοονσίον τριάδος τής τε νπερενλο- 

γημεν(ης) δεσποίν(ης) ήμ(ών) Θεοτόκου κ(αι) άειπαρθέν(ου) Μαρί{ας) 

ί. Αί λέξεις θεόν θεαθέν Θειον θαϋμα λέγεται έν άγιολογικώ κειμένω, ότι άποτελοΰν 

μετάφρασιν της παρά τοΰ Χρίστου τεθείσης σφραγίδας εις τό τέλος της πρός Αΰγαρον επι¬ 

στολήν βλ. Η. ϋβΙθΙΐΒίγβ, δ^ηειχαπυπν Εοοίβδΐ&β ΟοηΒΐ&ηΙίηοροΙΗ&ηδβ, Βρυ- 

ξέλλαΐ 1902, στ. 897, 

25 · 9-1983 
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κ[αΙ) πάντ [/ον) των άγιων αμήν.Έτους, ,ζοζ' [ = 1568] μηνϊ Φενρουαρί(ω) 

(ίνδικτιώνος) φ1. 

Δ. ΙΣ ΧΣ ΝΙΚΑ. Φ.Χ.Φ.Π. Τ.Π.Κ.Ν. 11.ΡΑ.Σ. Γ.Γ.Ν. 
“Ητοι Φως Χριστού (ραίνει πάσι καί Τόπος κρανίου παράδεισος γέγονε2. 

8. φ. 5'3ν : Εις άγί(αν) τράπεζαν στίχος 
Θεία τράπεζα τον θεανθρώπου λόγον, 

εκ τής άνοιθεν δοιρεάζ ηγιασμένη, 
εν ή πρόκειται μνστική πανδαισία 
σώζονσα πιστούς εσθίοντας ένθείος' 
ό Χρ(ιστό)ς αυτός ος τυθεϊς εκούσιοις 
μετατίθησι τον μεν άρτον σαρκίον, 
τον οίνον αϊμα παραδόξου και ξένιος, 

χερσί δέ Οείαις άρχιερεϊ3 τίμιου 
καθίερώθη μ(ητ)ροπόλε(ως)* Έφεσον 
Αθανασίου κλήσιν ονομασμένου. 

(Έτερ (α) 

Χερσί δέ θείαις π(ατ)ριάρχου τιμίοχ' 
καθίερώθη των 'Ιεροσολνμ(ων) 

Αθανασίου κλήσιν ονομασμένου. 

Πέρα των συντακτικών σφαλμάτων, οί στίχοι χωλαίνουν καί μετρικώς. 

9. φ. 521". Εις φήμην άρχιερέως 

Εις τήν δόξαν τον μεγάλου Θ(εο)ϋ καί σ(ο)τή)ρος ημών Ί(ησο)ϋ 
Χρ( ιστό) ν. 

'Έτερα 
Λύτω ή δόξα εις τονς αιών (ας) των αΙών(ων)' αμήν. 
Καί εις τάς πολλάς πρεσβείαις [δϊο] τής παννπ(ερ)ευ?,ογημένης ενδόξου 

δεσποίνης ημών Θ (εοτό)κον κ(αί) άειπαρθένον Μαρίας. 

1. Τό άπο κτίσεως κόσμου έτος 7076 δεν αντιστοιχεί πρός τήν δωδεκάτην ίνδι- 

κτιώνα, αλλά πρός τήν ένδεκάτην. 
2. Περί των μονογραφημάτων τούτων καί των λοιπών άπαντωμένων έν τω χειρο- 

γράφω βλ. *Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ΖαΐΏβΙΜ, 

Ζ&ρΐδίίΐ ΙιπρθΓΒΐΙοΓδΙίΗ^0 ΑΓΐίΗβο1θ£ίο1ιθ5ΐ<&£θ Οβδίιοΐιοδίνα, νέα σειρά, 2, 
1887* σ. 138’ Γ, Λ α μ π ά κ η, Μελέται, έργασίαι καί περιηγήσεις 1893, Δελτίον Χρι¬ 

στιανικής ^Αρχαιολογικής Εταιρείας 2, 1894, σσ. 47-49' Ο. Μ ΐ 11 6 I, <ί. Ρ α γ £ ο ΐ Γ ο 
καί Π. Ρ β I ϊ I, Κβοιιθιΐ ά&5 ίηδοηρίίοηδ οΐΐΓβΙϊθηηβδ άο ΓΑΙΙιοδ, Παρίσι 1904, σ. 64, 
άρ. 212' Ν, *Α. Β έη, Σύνταγμα έπιγραφικών μνημείων Μετεώρων καί τής πέριξ χώ¬ 

ρας μετά σχετικών άρχαιολογημάτων, Βυζαντίς 1, 1909, σσ. 577-578 καί 580. 
3* Άνάγνωθι αρχιερέας, 
4. Ούχί μητροπολίτου 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 21 
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πούλου: Ϋ ό ταπεινός μ(ητ)ροπολ(ί)της τής άγιωτ(ό)τ(ης) μ(ητ )ρ(ο)π(ό)- 

λε(ως) 3Εφέσου * Αθανάσιος νπέρτιμος κ(αι) εξαρχος πόσης Ασίας. τέλ( ος). 

Γ. Εντός των βραχιόνων των σταυρών διά διαφόρων, κεφαλαίων καί 

μεγαλυτέρων γραμμάτων, προφανώς άλλης χειρός: Ίωάσαφ ίερομονάχον. 

16. φ. 215ν: Διά γραμμάτων κακότεχνων (την τρίτην παράγραφον 

έγραψεν άλλη χειρ τής ιδίας εποχής): 

ΐ Μνήστητ(ι), Κ(ύρι)ε, των δούλων σας Άνγκέλη [—’Αγγελή] κ(αϊ) 

την σιβήον αυτής κερ3 Ανας κ(αϊ) το)ν τεκνον. 

Ί- Πέτρος μετά της σιμβηας αυτόν όπως έγραψα το. 

Ί" Ετούτων το (βι)βλη(ον) ύπαρχοι τον χατζή Κιριακον σκεβωφοίλακα 

Σμυρν(ης) και όπως το κλεψοι να εχοι τ(ας) αρ(ας) των άγων τριακοσιον δέ¬ 

κα κ(αι) οκτώ θεοφωρων π(ατ)ερων κ(αι) τον δεσποτον Χ(ριστο)ΰ την 

καταραν αμήν. 

17. φ. 221γ : Θνσιαστ(ή)ρ(ων) τής άγί(ας) όσωμ(ά)ρτ(ν)ρος Παρα¬ 

σκευής Ιερονργιθ(έν) παρά τον πανιερωτ(ά)του μ(ητ)ροπολίτου Μιλίτον, 

ύπερτίμον κ(αι) προέδρου Μυλάσσον κυρίου Συμεών, ετι ,ςωξδ' [=1356] 

μηνι άπριλλίω ιζ' (ϊνδικτιώνος) θ'. Ταΰτα άποτελοΰν κείμενον επί άντίμην- 

σίου, βλ. Ό. I. Ρ ο 1 β πι ϊ 8, Αη ϋη1ίηο\νη ΜβίΓοροΙίΐειη οί Μίΐθΐυβ, ΚΕΒ 

29,1971, σσ. 309-312. 

18. φ. 223ι*: ’Έτει ,ζπα' [ = 1573] μηνι μαίω ιθ' (ϊνδικτιώνος) α. Ί" 

3Εν τή Νέα Φωκ(αία). 

19. φ. 223ν Ί" παπά 3Αλέξιος οικονόμος 3Εφέσου 

]■ παπά Μάρκος χαρτοφνλαξ 3Εφέσου 

]■ παπά Στυλιανός σκε(υ)οφύλαξ 3Εφέσον 

| παπά 3Ιωάννης πρωτόπαπας 3Εφέσον 

| παπά Σέργιος και οικονόμος 3Εφέσου 

]· [κενόν] 

| [κενόν] 

■}* [κενόν] 

·[ [κενόν] 

εν Θύρ(οις) *[ 3Ισίδωρος ρήτωρ 3Εφεσον και δίκαιος 
3 Ανδρέας λογοθέτης 3Εφέσου 

| Κυριάκός πρωτοψάλτης 3Εφέσου 

]■ 3Αλέξανδρος πρωτέκδικος 3Εφέσου 
]■ Γεώργιος δεμέστικος 3Εφέσου 

| 3Αλέξιος εκκλησιάρχης ’Εφέοου 
Κωνσταντίνος εξαρχος 3Εφέσου 
Σέργιος πρωτοκανονάρχης 3Εφέσου 

Νέα Φώκαια ]" Γρηγόρως Κογχήλις ταβουλάρως Νέας Φωκαίας' νϋν δε 
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έποιήσαμεν αυτόν λογοθέτην 
']■ Αντώνιος δεμέστικος και άναγνώατηζ Νέας Φωκαίας* καί 

ίεροδιάκ(ονος)’ καί ίερευς 
1" Σαββάτιος αναγνώστης ττρωτοκανονάρχης Νέας Φωκαίας 
Ί μάστρο Καζής ύποτηρητής 
1 Κιρήτζης κυρον Σταμάτη Ιερευς και δίκαιος Νέας Φωκαίας 

Βρίελλ(α) ϊ Λαμπρίνός δίκαιος Βριούλων καί εκκλησιάρχης 
20. φ. 223ν; Είς το άγραφου μέρος του φύλλου, δι’ άλλης μάλλον άξέ- 

στου χειρός: 

| Ελητοϋργησα εϊς τα Θυρα η' τον Δηκαιβρίον μηνάς. 

"(■ 3 Επήείσα τον ΙΙαρα[σ]κεβαν σακελήον Εφέσου. 

ί Τό Νηκολα τον μακαρίτου παπά 3Ιωά(ννου) δηκαιαφύλαξ 
3Εφέσον. 

Ί" Τον Μπαλητζή των Έγητπαση νποτηρητην Έφεσον. 

Καί κατωτέρω [δι* άλλης χειρός;] : 

{αφπθ' [=1589] φευροναρίου ΐζ' έσφάργηαα τον Κι[ρι]ακον τον 
μαστρο Ζα[,..] καί τον Γεώργη της "Αννας είς Μαγνησίαν (Ινδικτιώνος) β'. 

Προέλευσής 

Αί πρός τον Άργυρόπουλον, τον εϊτα Εφέσου Αθανάσιον, σχετιζόμεναι 

χρονολογίαι του χειρογράφου είναι τρεις: Αί δύο τοΐί έτους 1568, των μηνών 

Φεβρουάριου καί Μαΐου (σημειώματα άρ. 7 καί 1), καί ή τρίτη του Μαίου 

1573 (άο. 18). 'Η τελευταία μνεία έγράφη υπό του βιβλιογράφου έν τη Νέα 

Φωκαία, ή οποία ύπήγετο πάντοτε είς την μητρόπολιν τής Εφέσου. Ό Άρ- 

γυρόπουλος / Αθανάσιος δέν εΤναι μόνον ό καταρτίσας τόν κώδικα είς τήν 

σημερινήν μορφήν του καί ό γραφεύς των άξιολογωτέρων σημειωμάτων άλ¬ 

λα βεβαίως καί δ κάτοχος τούτου, τον όποιον έχρησιμοποίει διά λειτουργικάς 

άνάγκας μέχρι του θανάτου του. Πότε έτελεύτησεν ό Αθανάσιος δέν είναι γνω¬ 

στόν* ή τελευταία περί του ιεράρχου μνεία είναι τής του Σεπτεμβρίου 1577 

ί>τε καί πάλιν ουτος εύρίσκετο έν τή Νέα Φωκαία1. 

Μετά ταυτα, θανόντος του Αθανασίου, τό χειρόγραφον παρέμεινεν είς 
τήν μητρόπολιν Εφέσου καί ούσιαστικώς περιήλθεν είς χεΐρας ένός έκ των 

μετ’ έκεΐνον άρχιερέως. Τό πρώτον μέρος του σημειώματος 20, όσον άξεστον 

καί άν είναι, προέρχεται έκ τής χειρός μητροπολίτου τινός, ό όποιος φέρεται 

ώς λειτουργήσας είς τά Θεΐρα κατά τήν 8 Δεκεμβρίου μή σημειουμένου έτους 
καί έπιπροσθέτως προέβη είς άπονομήν όφφικίων είς τέσσαρας κληρικούς 

της έπαρχίας του. Τοιαύτη προχείρισις μόνον υπό άρχιερέως είναι νοητή. 

“Αδηλον πάντως είναι κατά πόσον αί άπονομαί τών όφφικίων έγένοντο έξ 

1. Βλ. τό σημείωμα του κώδικος Έσφιγμένου 131, κατωτέρω σ. 329. 
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εκδοχή φαίνεται πιθανωτέρα' ή υπογραφή του Ρουσέτου δεν άποτελεΐ κτητο- 
ρικόν σημείωμα. 

'Υπό ποίας συνθήκας κατέληξε το χειρόγραφον εις την Αγγλίαν δεν 
μαρτυρεΐταΐ. ’Τσως έκ Σμύρνης διά τίνος έκ των υπαλλήλων τής Εβν&ηΐ 
Οθϊϊΐρειηγ, ή ακόμη καί δι’ άλλου περιηγητοΰ, μετεκομίσθη εις τό Λονδΐνον 
καί περί τά μέσα τού ΙΗ' αίώνος εύρίσκετο εις την κατοχήν τού ,ΐοδβρίι ΑΐΉβδ 
(1689-1759), γνιυστοΰ βιβλιογράφου καί βιβλιόφιλου, πολλά γράψαντος περί 
τής ιστορίας τής τυπογραφίας έν Αγγλία1. Τό χειρόγραφον φέρει βιβλιο- 
σημον (6θθ1ί-ρ1&1β) μετά τού ονόματος Ατηβ5 ο/ Νοτ^οΙ^ε, τούτο δέ άνήκει 
εις τον ώς άνω Ιοδβρίι Αηΐθδ2. Εις τήν κατοχήν του ΑΐΏβ8 καί των κληρονό¬ 

μων του παρέμεινε τό χειρόγραφον μέχρι του 1760. ότε μετά των λοιπών βι¬ 

βλίων τής συλλογής έπωλήθη εις δημοπρασίαν3. 

Έν συνεχεία—άγνωστον πώς—-τό χειρόγραφον περιήλθεν εΐς τήν κατο¬ 

χήν τού ΟΗ&ιΊβδ Βυπιβγ (1757-1817), διαπρεπούς φιλολόγου τής εποχής, ό 
όποιος κατά τά τελευταία ιδίως ετη τού βίου του ένησχολεΐτο εις τήν συλλο¬ 

γήν βιβλίων καί χειρογράφων4. Μετά τον θάνατόν του ή συλλογή, ιδιαιτέρως 
πλούσια εις Έλληνας συγγραφείς, ήγοράσθη παρά τού Κράτους καί μετ’ αύ- 

τής τό Ευχολόγιου τού Άργυροπούλου έναπετέθη εις τό Βρεταννικόν Μου¬ 

σείου5, ένθα παραμένει εκτοτε. 

1. ϋίοΙϊοη&Γγ οί Νίΐΐϊοηαΐ Βΐθ£Γ&ρ1ιχ, τόμ. Α', 1885, σσ. 353-355. 
2. Βλ. Ε. Κ. 1. Ο 3. ιϊι ί) ί β γ Η ο\ν θ, Οαίαίο^υβ οϊ Βπϋδΐι αηά ΑπιβΓΐο&η 

Βοοίί ΡΙβίοκ ΒοςυΘοΜιοά Ιο 15θ ΤπίδΙββδ οί Βίο ΒΓΪΙίδΗ Μυδβιιιη ϊ)γ 8ϊγ ΑιΐβΟδΙυδ 
'νν'οΐΐ&δίοη ΡΓ3η1ΐδ, Λονδΐνον 1903, τόμ. Α', σ. 15, άρ. 438. Τγρο§Γ8ΐρ1ιΐο&1 ΑηΙίςαϊ- 
Ιϊθδ, ογ Ιΐΐθ ΗϊδΙοΓγ οί Ρπηίϊη§ ΐη Εη^Ι&ηά ΒοοΙΙαηά &ηά ΐΓβΙαηά Οοηΐ8ϋηΐηβ Μθ- 
ΓηοΪΓδ οί Οογ ΑηοΐβηΙ ΡπηΙθΓδ αη<3 α Κβ^ϊδΙβΓ οί ΙΒβ ΒοοΙίδ Ρπηίβιΐ Βγ ΤΙιβπι. 
Ββ^υη ΙΕβ 1&1β ΙοδθρΕ Αιηβδ, Λονδΐνον 1810, τόμ. Α', σ. 23. 

3. Α. ΟβΙ&Ιοδυβ οί ΙΙιθ Οβηυίηβ οπό ΕηΙίϊβ (ύοΐίθοΐ,ΐοη οϊ Βοηγοο Ρήηίβά 
ΒοοΙίδ οηά Ειιπουδ Μ&ηυδΟΓϊρΙδ οί Μγ. Αηιβδ, Ε. Κ. 8. &ηά 8βθΓθΐ3ΐΓγ Ιο ΙΕθ 8ο- 
οιβίχ οϊ ΑηΙΐςαοηβδ, Εοΐοΐγ ϋθοβ&δ’ά; Λνΐιϊοίι \νΐ11 Ββ 8οΜ Βγ Αυοίίοη 1)^ Μγ. 
Κοη^ίοπΐ ϊιίδ Ηουδβ ϊη ΙΙιβ Ογθ&Ι Ρΐ&ζζα, Οοιινβηί 0&Γ(1βη, οη Μοηά&γ Ιϊιβ 5θι 
οί Ιΐήδ ΙηδΙο,ηΙ Μ&γ 1760 &ηά ΙΙιο 8βνβη Εοΐΐοννΐηβ Ενβηΐη^δ (δυηάαχ ΕχοορΙθά). 
Τό σπανιώτατον τοΰτο — μοναδικόν ίσως — φυλλάδιον εύρίσκεται είς τήν ΒπΙϊδΙι Εϋ)Γ&Γγ 
ύπ’ άρ. 11904.£.24, Τό ήμέτερον χφ. άναφέρεται έν σ. 23, άρ. 348 ώς ΕΗυΐφμ&β ΟΓίΙβοΟ 
Εοοίθδϊει, ϊιηρθΓί(βθΙ) καί έσφαλμένως ώς 41ο {άντί 8νο), έπωλήθη δέ κατά τήν δευτέραν 
ημέραν τής δημοπρασίας, όμου μετά τής ύπ’ άρ. 347 έντυπου Καινής Διαθήκης, είς άγνω¬ 
στον άγοραστήν άντί τής σχετικώς υψηλής τότε τιμής τών 5 1/2 σελλινίων. "Ας σημειωθή 
οτι ή συλλογή ΑηΐΟδ περιελάμβανε 3-4 άκόμη έλληνικά χειρόγραφα. 

4. ΌϊοΕοη&Γγ οί Ν&ΙίοηοΙ ΒΐοβΓαρΗγ, τόμ. Ζ', 1886, σσ. 418-419. 

5. Τά χειρόγραφα του Βυτηογ, μεταξύ τών οποίων καί 89 ελληνικά, άπετέλεσαν 
ιδιαιτέραν συλλογήν εντός του Βρεταννίκοϋ Μουσείου. ’Εξ άφορμής τής άγοράς τής λαμ- 
πράς βιβλιοθήκης του ΒιΐΓΠβγ, ιδιαιτέρως φημιζομένης διά τάς παλαιτύπους έλληνικάς 
εκδόσεις άλλά καί διά τά χειρόγραφα — έπληρώθησαν τότε υπό τοϋ αγγλικού δημοσίου λί- 
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2. ο ΚΩΔΙΞ ΒΣΦΙΓΜΕΝΟΪ 131 [=Α«ιου8 2144] 

Το χειρόγραφον τοΰτο προέρχεται έκ τής χειρός του Άργυροπούλου. 

Πέρα τής συντόμου περιγραφήν του Λά ιπρου1, δεν ύφίσταται λεπτομερεστέ- 

ρα' ό γράφων κατά τήν σύντομον παραμονήν του εις την Μονήν την 18 Σε¬ 

πτεμβρίου, 1073, έν σπουδή έξήτασε τον κώδικα καί μόνον τήν περιγραφήν 
των έν Μικρά Άσία πατριαρχικών εξαρτημάτων (φ. 47ν) ήδυνήθη ν’ άντί- 

γράψη2. 
Ώς ό κώδιξ ΒιΐΓΠβγ 54, καί τό χειρόγραφον τοΰτο περικλείει ύλην λει¬ 

τουργικής χρήσεως, επί πλέον δε αναγραφήν μητροπολιτικών θρόνων του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου (φ. 33-47 και 51-62). Έκ του τελευταίου πα¬ 

ράφυλλου ό Λάμπρος έξέδωκε τό ακόλουθον βιβλιογραφικόν σημείωμα: 

Θεόν τό δώρον Αθανασίου πόνος αμαρτωλόν και ταπεινού τάχα και αρ- 

χιερέως. Τό παρόν βιβλίον ύπόιρχει κάμοϋ αμαρτωλόν Αθανασίου άρχιερέως 
3Εφέσου. Έγράφη δέ έν έτει ,ζπζ' [=1577] μψϊ Σεπτεμβρίου κ', ίνδικτιώνος 
ς'} έν τή Νέα Φωκαία. Ό 3Εφέσου μητροπολίτης 3Αθανάσιος, υπερτιμάς καί 
έπαρχος πάσης 3 Ασίας*. 

'Ο βιβλιογράφος έσημείωσεν ωσαύτως τό άξίωμά του διά μονοκονδυ- 

λιάς έν τή κάτω ωα του φ. 16ν: ΐ ό ταπεινός μητροπολίτης τής άγιωτάτης 
μητροπόλεως 3Εφέσου υπέρτιμος και έξαρχος πάσης 3Ασίας. 

"Ας σημειωθή άκόμη, ότι εις τά φ. 251-252 υπάρχει άναγραφή βαπτι- 
στικών ονομάτων, ανδρικών καί γυναικείων, προοριζομένων διά μνημόνευσίν. 
Μεταξύ τούτων απαντάται τό όνομα 3Αργνρόπονλος, όχι όμως καί το Σεβα¬ 

στιανός4. 

3. Ο ΚΩΔΙΞ ΛΕΣΒΟΥ, ΜΟΝΗΣ ΛΕΙΜΩΝΟΣ 199 

Τρίτον χειρόγραφον του Άργυροπούλου είναι ό περί ου ό λόγος κώδιξ 
τής έν Λέσβω μονής του Λειμώνος 199, γνωστός ήδη έκ τής περιγραφής 

ραι 13,500 — διεξήχθη μακρά συζήτησίς είς τήν Βουλήν των Κοινοτήτων και ήκούσθη καί 
τό άλησμόνητον, ότι «είναι ή πεποίθησις ένος έλευθέρου λαοΰ, ότι ή άποκατάστασις ένός 
άπλοϋ χωρίου του κειμένου τοΰ Δημοσθένους αυτή καί μόνη αξίζει το δαπανηθησόμενον διά 
τήν άγοράν ποσόν». Ταϋτα τά όποια Ιλεγεν ό βουλευτής 8ϊγΙβιηβε Μ&θ1ίϊηΙθ5)ι, ύποστη- 

ρίζων τήν άγοράν τής βιβλιοθήκης, δέν θά ήδύναντο ποτέ νά άκουσθοϋν είς τήν σύγχρονον 
Βουλήν των Ελλήνων ούτε βεβαίως θά εΰρισκον άπήχησίν είς τήν σημερινήν Ελλάδα. 

1. Σ π. Γ1. Λάμπρου, Κατάλογος των έν ταΐς βιβλιοθήκαις τοΰ Αγίου Όρους 
έλληνικών κωδίκων, τομ. Β', Καίμπριτζ 1900, σσ. 186-187. 

2. Δ. Ί. II ο λ έ μ η, Άναγραφή πατριαρχικών έξαρτημάτων της Μικράς Ασίας 
κατά τόν 16ον αίώνα, Ελληνικά 30, 1977/78, σσ. 99-119. 

3. Λάμπρος, αυτόθι. 

4. Περί τοΰ βαπτιστικοΰ όνοματος τοΰ Εφέσου Αθανασίου βλ. κατωτέρω, σσ, 
356 κέξ. 
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ροϋσαν θέσιν τών έρπετών και Ιχθύων εις εν σννόψει κόπον πολλοϋ σνντέ- 

Θεικα. Ββηβδβνΐό έ\θ’ άνωτ., σσ. 334-335, άρ. 49. Ακολουθεί (μέχρι 

φ. 219ν) τό σχετικόν κείμενον του Λασκάρεως τό όποιον είναι γεγραμμέ- 

νον υπό του Άργυροπούλου. 'Η γραφή του ώς άνω σημειώματος εΐναι λίαν 

άμυδρά καί ίσως χειρός διαφόρου. 

4. φ. 2251*: Μονοκονδυλιά: 'Ο εντελής μητροπολίτης 5Εφέσου Αθανά¬ 

σιος νπερτιμος και έξαρχος πάσης Ασίας. Ββηβδβνΐό, ένθ’ άνωτ., σ. 

335, άρ. 53. 

5. φ. 225-227: Τύποι άρχιερατικών εγγράφων, φερόντων τήν χρονολογίαν 

τού Σεπτεμβρίου 1577. Ββηβδβνίό, ενθ’ άνωτ., σσ. 335-336, άρ. 54-57, 

6. φ. 227**: Έν τή κάτω ωα μονοκονδυλιά: 'Ο Εφέσου μητροπολίτης 
Αθανάσιος νπέρτιμος και εξαρχος πάσης Ασίας. 

7. φ. 229γ: Μονοκονδυλιά: * Ο εντελής επίσκοπος Μαγνησίας τής Μεάν- 

όρον τοΰ έτους ,ζμδ’ [=1535/36]. Βθηβδβνΐό, ένθ’ άνωτ., σ. 336, άρ. 591. 

8. φ. 234γ-235γ: * Αναφορά τών κατοίκων Νέας Φωκαίας, τοΰ έτους 

1560/61,προς τον οικουμενικόν πατριάρχην, Έκδίδεται κατωτέρω,σσ, 335-338. 

9. φ. 236ι·-236ν; Καταγραφή τών βιβλίων (κυρίως χειρογράφων αλλά 

καί τινων έντυπων) καί ιερών σκευών τοΰ έν Νέι»ι Φωκαία ίεροΰ ναοΰ Πα¬ 

ναγίας τής Όδηγητρίας, γενομένη τήν 31 Ίανουαρίου, 1574, προφανώς πα¬ 

ρά τοΰ Εφέσου Αθανασίου. Άναφέρονταί καί ώς άφιερωταί οί Γεωργαντάς 

Κογχύλις2, Μάννες Πετρίτζης3 καί ό ΐερεύς Ματθαίος4. Έξεδόθη ύπό του 

Ββηθδβνΐό, ένθ’ άνωτ., σσ. 336-338, άρ. 61. 

10. φ. 237*1: Άφιερωτήριον πρός τον Ιερόν ναόν τών ' Αγίων Θεοδώρων 

έν ΙΓεργάμω τοΰ έτους 1574. Έκδίδεται κατωτέρω, σ. 346. 

11. φ. 238ν; Έτερον έγγραφον περί τής ιδίας άφιερώσεως. Έκδίδεται, 

ολόκληρον, κατωτέρω, σ. 345* δι’ αποσπάσματα πρβλ. ΒθΠθδβνΐό, ενθ’ 

άνωτ., σ. 338-339, άρ. 64. 

12. φ, 239Γ-239ν; Γράμμα τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Τερεμίου Β', 

τοΰ έτους 1575, πρός τον Εφέσου Αθανάσιον. Έκδίδεται κατωτέρω, σ. 346. 

1. Τά μεταγενέστερα επισκοπικά της έπί Μαιάνδρω Μαγνησίας, άνηκούσης είς τήν 

μητρόπολιν Εφέσου, παραμένουν τελείως σκοτεινά. Κατά τό έτος 1430 μετατίθεται ό Μα¬ 

γνησίας είς τήν Σταυρόπολιν της Καρίας, βλ. V. Ε & υ Γ β η I, Εθ Οοτριίδ άβ8 δοβΒΠΧ 

(1θ ΙΈΓηρΐΓβ Ι^ΥΖ^ηΙΐηθ, τόμ. Ε', μέρος Α', Παρίσιοι 1963, σ.189, άλλά μετά ταΰτα ούδέν 

μαρτυρεΐται. Ή έν τω σιναϊτικω υπογραφή τοΰ άγνωστου έπισκόπου της Μαγνησίας του¬ 

λάχιστον πιστοποιεί, δτι κατά τό £τος 1535/36 ύφίστατο, έστω καί προσωρινώς, ή έπισκοπή. 

2. Μέλη της οικογένειας Κογχύλη εΰρηνταί υπογραφόμενα έν έγγράφω άρ. 1 κατω¬ 

τέρω. Βλ. έπίσης σημείωμα Β 19. 

3. Ιωάννης τις Πετρίτζης υπογράφεται κατωτέρω, σ. 337. 

4. Πρόκειται άναμφιβόλως περί τοΰ έν Νέοι Φωκαία Ματθαίου ίερονονάχου, κατωτέ¬ 

ρω, σ. 337. 
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ΐ;ϊ. φ. 23!|ν-2'ι0>’: Έτερον γράμμα του ίδιου. Έκδίδεται κατίυτέρω, σσ· 

347-348. 
14. φ. 240>’: "Ετερον γράμμα του ίδιου. Έκδίδεται κατωτέρω, σσ. 348-349. 

15· φ. 242ν: Γράυ,μα Ιεζεκιήλ του Σιναΐτου προς τον μητροπολίτην Ρό¬ 

δου. Έκδίδεται κατο^τέρω, σσ. 349-350. 

10. φ. 243*’: Μονοκονδυλιαί: 1 Αναστάσιος ιερομόναχος1 καί Ιεζεκιήλ 

Σιναηης. 
17. φ· 245ρ: Πράξις του έτους 1574 έν Βριέλλοις. Έκδίδεται κατωτέρω, 

σσ. 350-351. 

18. φ. 245ν; Πατριαρχικόν γράμμα, του έτους 1570, προς τον Εφέσου 

καί τούς κατοίκους των Βριέλλων. Έκδίδεται κατωτέρω, σσ. 352-353. 

19. φ· 246γ: Κόσμημα καί εκατέρωθεν: 'Ο Έφεσον μητροπολίτης Αθα¬ 

νάσιος, άνωθεν δέ, Ίω{άννη), βοήθει μοι τώ άναξίφ2. 

20. φ. 304Γ-319ν: Μαρτνριον τής άγιας ενδόξου και καλλινίκου μεγα¬ 

λομάρτυρας τον Χρίστου Αικατερίνης, πρβλ. ΒΗ&3, άρ. 32. Μνεία υπό Β β- 

η θ δ β V ΐ ό, ενθ’ άνωτ., σ. 340, άρ. 72. 

21. φ. 319ν; Κολοφών εις τό ύπ’ άρ. 20 κείμενον: Ταυτα εγώ Αθανάσιος 

ό ταχυγράφος, άμα και δούλος υπάρχων τής κυρίας μου Αικατερίνης, ουνε- 

γραφάμην τα υπομνήματα τής κυρίας μου Αικατερίνης εν πόση ασφαλεία. 

Έτελειώθη δέ ή κυρία μου Αίκατερίνα μην'ι νοεμβρίου εικοστή πέμπτη, ή¬ 

μερα έβδόμηΖ, ώρα τρίτη, εις δόξαν τοΰ πατρός και τοϋ υίοϋ και τοΰ άγιου 

πνεύματος, νϋν και αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων* αμήν. 

Άφιερώθη τό παρόν βιβλίον εις τον περιβόητον ναόν τοΰ όρους Σινά. 

Καί εις τις υστερήσει τοϋτο από τό μοναστήριον ή κόψει φύλλο ή βάνει άλλον 

τινά καί κόψει το, να έχει τάς άράς τών άγιων τιη θεοφόρων πατέρων τών έν 

Νίκαια συναθροισθέντων. Βλ. ΒΘηβδβνίό, ενθ’ άνωτ., σ. 340, άρ. 73. 

22. φ. 319ν: Μονοκονδυλιά: *}* ο ταπεινός αρχιεπίσκοπος Λαυρέντιος τον 

αγίου όρους Σινά4. 

23. φ. 464Γ-464ν: Τρία στερεότυπα κείμενα, άναφερόμενα εις ευχαριστίας 

καί υποσχετικά προχειρισθέντος άρχιερέως. Έκδίδονται κατωτέρω, σ. 354. 

24. φ. 465γ: Απολογητικόν προς τους μέλλοντ(ας) άποκομήσαι τό πρω¬ 

ί . "Αδηλον εάν πρόκειται περί τοϋ συγχρόνου ομωνύμου ηγουμένου τοϋ Σινά περί τοΰ 
όποιου πρβλ. Κ. ’Λ μ ά ν τ ο υ. Σύντομος ιστορία της ίεράς μονής τοϋ Σινά, Θεσσαλονίκη 
1953, σ. 52. 

2. Ή αύτή έπίκλησις καί εις ΒαΓΠοχ 54, σημείωμα Β 3 άνωτέρω, σ. 319. 

3. Είκοστή πέμπτη Νοεμβρίου συμπίπτουσα πρός Σάββατον κατά τά έτη έκεΐνα 
ήτο κατά τό 1570. 

4. ΙΙερί τοΰ Λαυρέντιου, έκ τών διακριθέντων άρχιεπισκόπων τοΰ Σινα (1592- 

1617) βλ. “Α μ α ν τ ο ν, ένΟ’ άνωτ., σσ. 52-53. 
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Λονλικώς άναφέρομεν, δέσποτα παναγιώτατε, δπ<ος έντανθα άνελθών ο 

10 παπά ’Ιωάννης και γράμμα τίμιον έπιφερόμενος τής παναγιότης αον, δια- 

?,αμβάνον και λέγον περί τον ναόν τής αγίας ενδόξου μεγάλομάρτνρος Ειρή¬ 

νης, δπως αυτής σεσαθρωμένης έκ τής πολυχρόνιας, ώς ειπεν αυτός ο παπά 
Ιωάννης, δτι δι ιδίων κόπων καί άναλωμάτων έκ βάΰρυιν άνήγειρε καί άνε- 

καίνισεν αυτήν καί κτητορικόν δίκαιον εχειν έν αυτή. Καί ούκ ειπεν άληθές, 

δτι ό τοιοντος ναός εκτίσθη καί άνακαινίσθ?] διά κόπον καί έξοδον καί σννόρο- 

15 μήζ τόόν ενταύθα ευρισκομένων χριστιανών καί ουδέν τι δίκαιον έχει έν αυτή ο 
βηθείς παπά Ιωάννης. Το γράμμα δέ ον έδειξεν υμϊν αυτόθι το ήμέτερον μέ 

τοιαντη συμφωνία έδόθη προς αυτόν, μετά συμβουλής καί θελήσεως των εγ- 

κριτωτέρων ενταύθα ευρισκομένων χριστιανών, εστείλαμεν γονν τον αυτόν 

παπά Τιάννην έν τή ήμετέρα επαρχία, όπως σύναξη ελεημοσύνην τινά υπέρ 

20 βοήθειας καί βελτιώσεως τοΰ πάνσεπτου καί θείου ναόν τούτον. ’Εγράψαμεν 

γονν καί τούτο, δτι πως αυτός ο παπά Ιωάννης, θείω ζήλω κινούμενος, άνή- 

γειρε καί έκάλλννε καί έβελτίωσε τόν ναόν τής αγίας μου Ειρήνης, μετά τόν 

τρόπον τούτον νά έχουν προς αυτόν οί χριστιανοί κάποιαν ενλάβειαν νά δίδουν 

την ελεημοσύνην άάκι ως, αυτός δέ μετά δόλου ήθέλησεν του γενέσθαι κτήτωρ 

25 τήζ μονής ταύτης. Καί μή πιστεύσης μηδέ άπατηθής εις τόν λόγον αυτόν. ’Έτι 

δέ ό αυτός παπά Ιωάννης από τά σνναχθέντα εκείνα μετά τής γραφής ούκ έφε- 

ρεν μήτε έδωκεν ώς οβολόν έν, αλλά πάντα νοσφισάμενος αυτός μόνον άπαντα 

τήν σήμερον χρόνους δέκα καί επέκεινα δίατριβέντος ένθεν κάκεϊθεν, αυτόθι 

καί άλλαχον μετά τής ήμετέρας γραφής έκείνης καί ούκ έδωκέ τι μικρόν ρανί- 

30 δα εις ανακαίνιση> καί βελτίωσιν τής Άγιας Ειρήνης. 

| [φ. 234ν] ’Έτι δέ τήν γραφήν δπερ έκόμισεν ώδε τής παναγιότης σου 

έξϋσαν την εις δύο και τρεις τόπους καί γράψαν αυτοί ώς οιδαν καί ώς ήθέλη- 

σαν. Καί τό μεν πρώτον τό «διά κόπου καί εξόδου» έποίον «ενταύθα ούκ έχει 

νά απόδειξη», τό δέ άλλον ό έ'γραφεν «νά δώση τάς εξόδους του παπά’Ιγνα- 

35 τίου» έξϋσαν καί εκείνο εις τό «μή δούναι αυτά» καί έτερα. Ίδών δέ ή έμή τα- 

πεινότης τήν τόλμην ήν έποίησαν νά βάλουν χέριν εις τό πατριαρχικόν τίμιον 

γράμμαν, ούκ έδωκα αυτήν προς αυτόν έονς δτε γενή κρίσις καί άνταπόδοσις έν 

αντώ καί τηρηθή ό βασιλικός νόμος. Διά τοΰτο τόν τοιοϋτον ιερέα ου στέρχο¬ 

μαι έν τή ήμετέρα επαρχία ολως διόλου. Άλλα καί οί πάντες ώδε ευρισκόμενοι 

40 ώς έξ ενός στόματος μεγάλη φωνή έβόησαν, δτι «τόν τοιοϋτον ον θ έλα μεν εις 

τό ψάλλειν ημάς πώποτε». 

Καί τί έτι λέγειν; καί πρώην άπ έντεϋθεν μετά σκάνδαλον φνγάς ω- 

χοντο. Καί πάλε μετά σκάνδαλον ήλθεν ή παπαδία αντοϋ ήλεγξεν καί έλέγχομεν 

τίνος γνναικός έν παρρησία τοις πάσιν. Τόν παπά Ιγνάτιον έπίασαν μέσον τής 

45 Αγίας Ειρήνης, φορεμένος τό έπιτραχήλι αύτον ψάλλοντας τόν εσπερινόν, αυ¬ 

τός καί ή παπαδία καί οί τρεις υιοί αύτον Γρηγόριος, Μικελής καί Γεώργιος 

10 περί τοΰ να,ον ϊη πι&Γ^ίηβ || 28 Ιβββ όιατρίβοντος || 34 έξόδεις [| 42 λ(ε))>(«) 

25 - 9 - 1983 
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καί 'έϋειραν καί έκοψαν το έπιτραχήλι αντοϋ εις πέντε κομμάτια. Τόν ανεψιόν 
μου τόν διάκον έβαλαν τούς σεϊμένηδες και έκοψαν τό φακιόλιν αντοϋ είς τρία 
κομμάτια. Τόν Άντόκαν τουνομα είπαν, πώς έβρισε τόν μουφτήν και τόν φετ- 

φάν αντοϋ και έπίασαν να τόν κάμουν Τούρκον καί έξοδίασεν πολλά και έτι 
έξοδιάζει καί φοβείται μήπως καί πέση καί είς μεγαλύτερα. ’Εμέ δέ είπαν 
τόν καδήν, πώς άφορίζω τούς χριστιανούς νά μηδέν κρίνωνται είς εκείνον καί 
έξοδίασα πολλά καί έτι ακόμη έξοδιάζω και κινδυνεύω περί πίστεως. 

Ούκ ισχύω πού γράφω τά κατ’ αυτών πραχΟέντα καί λαληΟέντα. "Απαν- 

τες κακώς λαλονσι καί όμολογοΰσι περί αυτούς καί τούς έν τώ οΐκω αυτών. 

"Απαντες καί Οέλωσι τόν παπά Ιγνάτιον, μάλλον δέ έποίησαν τόμον τινά υπο¬ 

γεγραμμένοι απαντες καί άφορίζονται, δτι νά μηδέν τόν έβγάλουν ποτέ από 
την * Αγίαν Ειρήνην, αλλά μήτε αυτός νά φυγή ποτέ χωρίς βουλής καί θελή- 

σεως ημών μετά αργίας τελείας. ’Έτι ακόμη έστείλαμεν καί άλλην αναφοράν 
περί τοϋ παπά Ίωάννον, | [φ. 235*1] μίαν κόλλαν ολόκληρον γεγραμμένην, 
καί ούκ οϊδαμεν έάν αυτήν έλαβες, άλλ’ ώς έμοί δοκεϊ έκαταπατήθη. Καί είς 
εκείνην είσιν άπαντα καταλεπτώς γεγραμμένα, τό δέ πρόσωπον εκείνης τής 
αναφοράς κρατήσαντες φδε καί έπαράπεσεν, αλλά έλπίζομεν άτι νά εύρεθή 
καί είς εκείνη θέλεις θαυμάσει, δέσποτά μου παναγιώτατε, καί τό πάν είς σέ 
άνατιθέμεθα. Κύριος δέ 6 παντοκράτωρ διατηροίη τό ένθεον ύψος τής θεοπρο- 

βλίτου σου άοχίερωσύνης ανοσον, άτρωτον, υγιές καί μακρόβιον καί έκτος 
παντός ανιαρού συναντήματος είς ετών πολλών περιόδους" αμήν. 

"Ετους ,ζζθ', ίνδικτιώνος δ', από Νέας Φωκαίας. 

Ί* Ματθαίος ιερομόναχος βεβαιών τά άνωθι καί υπέγραψα. 

70 Ί" Γεώργιος ϊεροδιάκο)ν βεβαιών υπέγραψα. 

Ί" Ιωάννης Πετρίτζης μαρτυρώ τά άνωθι γεγραμμένα. 

1 εγώ Μπατέστας "Αστρης μαρτυρώ τά άνωθι. 
ΐ Άμπρουζής ’Άστρης μαρτυρώ τά άνωθι. 
Ί" έγοΑ Αντώνιος Άλλέγρος ομολογώ τά άνωθι. 

75 ΐ εγώ Αημήτρίος Βροντής μαρτυρώ τά άνωθι υπέγραψα. 

Ί- εγώ Άντόκας Σκαρέλας μαρτυρώ τά άνωθι γεγραμμένα. 

Ι εγώ Γεώργιος Ταρόδος μαρτυρώ τά άνωθι γεγραμμένα. 

Ί" εγώ Ζαννής Βροντής μαρτυρώ τά άνωθι γεγραμμένα. 

ΐ εγώ Μιχαήλ Σπανού μαρτυρώ τά άνωθι γεγραμμένα. 

80 Ί* εγώ Μιχαήλ Καλάμου μαρτυρώ τά άνωθι. 
Ί" έγώ Αντώνιος Στρατηγδς μαρτυρώ τά άνωθι. 
ΐ έγώ Νικόλαος Κοντυλάς μαρτυρώ τά άνωθι. 
Ί- έγώ Ιωάννης Παγιαζήτης μαρτυρώ τά άνωθι. 
·)· έγώ ΙΤατής τοϋ Μιχαήλ μαρτυρώ τά άνωθι. 

85 ΐ εγώ μάστρο Ιωάννης καί ό υιός μου Δούκας μαρτυρούν τά άνωθι. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 
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Νικόλαός Ρακανής. Μανόλης Σπανόν. Περμαφές. Μάρκος. Νικόλαος 
Σκονλάς. Νικόλαος Μαχαΐράς. Κωνσταντίνος Καρκάρης. Μιχαήλ Γαλήπης, 

* Ιωάννης ΜιτνληναΙος. Κωνσταντίνος Πουγικλής. Ιωάννης Σνγχωρη μένος. 
Δούκας Σνγχωρημένον. Γεώργιος Κουράρης. Γεώργιος Ρακανής. Γεώργιος 

90 *Ανάμισος. Άνδρέας Σακαλής. Ζαννής Σακαλή. Γεώργιος Χαστάς. Μαύρος. 

Μανόλης Πολίτης. Κωνσταντίνος Τζαγκαρίκος. Κωνσταντίνος Παγιαζήτης. 

Νικόλαος Φτελιάς. Αντώνιος 3Αργυρής. Μανόλης Σκαρέλα. 3Ιωάννης Μαλάκης. 

Κωσταντής Παρόγλον. Μιχαήλ Μάλαμα. Κριτής Ταράπλας. 3Ιωάννης Πά- 

ροΐκος. 3Ιαννακός. Σιδερής Κυμίνας. 3 Ασπροκοντελος. Μιχαήλ Πέρδικας. 

95 Παντελής Καβονριάρης. Μανόλης Μιτυληναιος. Γεώργιος Κονρίδας. Ζαχα¬ 

ρίας. Βρανάς Κογχνλης. Βασίλης Μιχαήλ Μωρόν. Λουκάς. Σταμάτης Κν- 

μινάς. και Σταυρινός. 3Ιωάννης Σταυρίνον. Μιχαήλ Καραμανής. Νικόλαός Μα- 

χαιράς. Πανταζής Φούσκας. Ανγονστής Σκαρέλας. Σνναδηνός. Αντόκας Τα- 

ρηνας. Γεωργαντής. Θεοδόσης Σκαρέλας. Ζώρζος Κογχνλης. Γρηγόριος Κογ- 

100 χνλης τ άνωθεν υπέγραψα. Καί έτεροι. 

Καί ό 3Εφέσου μητροπολίτης Λουκάς. 

νΕτους ,ζζθ', ίνδικτιώνος δ' 

93 δίνβ ταράπλ(ος) 

Σχόλια 

Μολονότι ή Νέα Φώκαια ήτο πάντοτε έκ των άξιολογωτέρων — κατά τον 

Ιζ' αιώνα ή σημαντίκωτέρα έξ αιτίας του αριθμού των έν αυτή ναών—πό¬ 

λεων της μητροπόλεως Εφέσου, έν τούτοις ουδέποτε κατέστη έδρα Επισκό¬ 

που. 'Ως γνωστόν, ή ίδρυσις τής πόλεως συνδέεται προς την έκμετάλλευσιν 

τής έν τή περιοχή στυπτηρίας έκ μέρους των Γενουατών1 καί συνήθως χρο¬ 

νολογείται εις τα έτη 1286 /962. 'Η Νέα Φώκαια, ώς καί ή Παλαιά, εύρί- 

σκεται εις χεΐρας των Τούρκων από του έτους 14553. Άπό του 1387 ώρίσθη 

διά συνοδικής πράξεως, όπως ή μέν Νέα Φώκαια υπάγεται εις την μητρόπο- 

1. Παχυμέρης (Βοηπ), τόμ. Α', σ. 420- Δούκας (Ικδ. Ογθοιι), σσ, 205-207. 

2. Πρβλ. Ρ- Ε β πι β γ 1 ο, Ι/έπιίΓ&Ι ά’Αγάϊη, Βγζ&ηοβ θΐ Γθεοίάβηΐ, Παρίσι 
1957, σ. 51, σημ. 4. Περί των Ιστορικών τής Νέας Φωκαίας (Ιδιαιτέρως πενιχρά είναι τά 
στοιχεία δι’ ολόκληρον τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας) βλ. Ά. Παπαδοπούλου- 

Κ ε ρ α μ έ ω ς, Φωκαΐκά. Ιστορική καί τοπογραφική μελέτη, Σμύρνη 1879. \ν. Μ ϊ 1 - 
1 6 γ, Εδδ&γε οη Ιΐιβ Ε&ίϊη ΟπβηΙ, Λονδΐνον 1921, σσ. 283-296. Ε. Απηαο, Ιη 
§ϊγο ρβΓ Π Μ&γ Εββο οοη νίηοοηζο ΟΙοΓοηβΙΙΐ, Φλωρεντία 1951, σσ. 104-107. \ν. 
ΜϋΙΙβΓ-λΥίβηβΓ, ΚυβΛάαδί αηά Υθηΐ-Ροςα: Ζννβϊ ίΐ&ΐίβηίδοΐΐθ ΟπαηίΙιιηβδ- 
δΐ&άΐβ <1θδ ΜϊΙΙθΙδϋθΓδ, ΙδΙ&ηΐιιιΙθΓ ΜίΙΐ6Ϊ1τΐη£βη 25, 1975, ιδίως σσ. 404-420. 

3. Αυτόθι, σ. 410. 
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λιν Εφέσου, ή δέ ΙΓαλαιάείς τήν μητρόπολιν Σμύρνης1, τούτο ημφεσβητηθη 

καί πάλιν κατά τον επόμενον αιώνα καί άναφέρεται, ότι ό Σμύρνης είχεν υφαρ- 

πάσει την Νέαν Φώκαιαν. Άλλα διά πατριαρχικού εγγράφου (1467/1468) 

ή πόλις άπας ετι επανέρχεται υπό την δικαιοδοσίαν τού Εφέσου1 2 3. 'Η έξάρ- 

τησίς αυτή δίετηρήΟη μέχρι τού 1922. Άλλα καί «πατριαρχικά έξαρχικα δί¬ 

καια» ύφίσταντο έν άμφοτέραις ταΐς Φωκαίας τουλάχιστον από τού 1347®. 

Την προς τον οικουμενικόν πατριάρχην ώς άνω αναφοράν των κατοί¬ 

κων τής Νέας Φωκαίας προεκάλεσε προφανώς καί έγραψεν ό Εφέσου Λου¬ 

κάς, ιεράρχης ελάχιστα γνωστός. Πράγματι έκτος τής παρούσης μνείας, 

άπαξ μόνον ούτος μαρτυρεΐταί καί δή έν πατριαρχικά» γράμματι, τού ίδιου 

ώς καί ή άναφορά έτους 1560/61, έν ώ φέρεται υπογεγραμμένος4 5. 'Ο Λου¬ 

κάς δεν φαίνεται δτι ήτο ό άμεσος προκάτοχος τού Αθανασίου- μεταξύ των 

δύο παρεμβάλλεται ό Εφέσου Γρηγόοιος (1564)6. 

Έν τω κειμένω τής αναφοράς τέσσαρα ακόμη σχετικά έγγραφα, όριστι- 

κώς πλέον άπολεσθέντα, περί την θλιβεράν ύπόθεσιν τού άτακτοΰντος ίερέως 

μνημονεύονται: (α) Τό παρά τού ίερέως Ίωάννου φερόμενον πατριαρχικόν 

γράμμα διά τού όποιου άνακριβώς έχαρακτηρίζετο ούτος ώς κτήτωρ τού ναού 

τής Άγιας Ειρήνης καί τό όποιον επί πλέον ήλλοίωσεν ούτος ζίς τινα σημεία, 

(β) Τό παρά του Εφέσου Λουκά δοθέν προς τον Ίωάννην συστατικόν γράμ¬ 

μα ίνα χρησίμεύση διά συλλογήν έράνων υπέρ του ίδιου ναού, ασφαλώς προ¬ 

γενέστερον τού πατριαρχικού, (γ) ΕΤδος συμφωνητικού {τόμος) μεταξύ τόίν 

κατοίκων τής Νέας Φωκαίας (προφανώς τών ενοριτών τής Αγίας Ειρήνης) 

καί τού ίερέως Ιγνατίου, (δ) Άλλη προγενεστέρα εκτενής άναφορά τών κα¬ 

τοίκων τής Νέας Φωκαίας προς τον πατριάρχην, πάλιν κατά τού Ίωάννου, 

ή οποία φαίνεται δτι ουδέποτε έφθασεν εις τον προορισμόν της αλλά καί τό 

κρατηθέν αντίγραφου αυτής έπαράπεσεν. Ό προς δν άπευθύνονται αί άναφο- 

ραί οικουμενικός πατριάρχης είναι βεβαίως ό Ίωάσαφ Β' (1554-1565). 

ΊΙ έκκλησία τής Άγιας Ειρήνης, (τεααθρωμένη εκ της πολυχρόνιας, 
εϊχε περί τά μέσα τού αίόίνος άναστηλωθή καί άνακοανισθή έκ βάθρων διά 

κοινής εισφοράς τών κατοίκων τής περιοχής. 'Η είς τήν άναστήλωσίν αύτήν 

άνάμειξις τού ίερέως Ίωάννου προεκάλεσε τόν σάλον καίτά σχετικά έγγραφα. 

Ό Ιωάννης ούτος δεν ήτο έφημέριος τού ναού- τήν θέσιν ταύτην κατεΐχεν 

ό άγνωστος άλλοθεν Ιγνάτιος, ό όποιος όμως άπέλαυε τής εμπιστοσύνης τών 

κατοίκων — καί τού άρχιερέως. 

1. <1. ϋ3ΓΓοαζέ$, ί.βδ Γβ£θδ1β5 <3βδ 3θίθ5 <3ιι Ρ&Ιγϊ£ιγο31 δβ ΟοηδΙ&ηΙΐϊίορίβ, 
τόμ. Παρίσι 1979, σσ. 122-124, άρ. 2826. 

2. ΙΙαπαδαπούλου-Κεραμέως, Μαγνησία ή υπό Σΐπύλφ, σ. 656. 

3. ϋ 3Γ Γουζέδ, Ηβ^βδΙοδ, τόμ. Ε , 1977, σ. 229, άρ. 2282. 

4. Τωμαδάκη, Μητρόπολις Εφέσου, σ. 25. 

5. Αύτόθι. 
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Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσκί εΤναι αι προσαπτόμεναι εις τον ιερέα Ίωάν- 

νην κατηγορίαι ώς ένδεικτικαί του έκ των τουρκικών επεμβάσεων κινδύνου 

κατά των εκκλησιαστικών ιδία πραγμάτων. Ούτως, δ ρηθείς ’Ιωάννης κατη- 

γορεΐται, οτι διά Τούρκων σεϊμένηδων1 κατέστρεψε τδ «φακιόλιν» του δια¬ 

κόνου τής Μητροπόλεως. “Άλλον χριστιανόν τής Νέας Φωκαίας διέβαλεν, 

δτι δήθεν εξύβρισε τον μουφτήν καί τον «φετφάν»2 του καί ώς έκ τούτου ύ- 

πέστη ούτος πιέσεις νά έξισλαμισθή καί ετι εξοδιάζει διά νά άποφύγγ) τούτο. 

Τον ίδιον μητροπολίτην κατηγόρησεν, ότι εμποδίζει τούς χριστιανούς νά προσ¬ 

φεύγουν είς τον καδήν δι* άπονομήν δικαιοσύνης3 καί, ώς δραματικώς κατα¬ 

λήγει ό ιεράρχης, κινδυνεύω περί πίστεως. 

Περί τού ναού τής Αγίας Ειρήνης δεν εύρομεν άλλας θετικάς ειδήσεις. 

Ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, άντλών προφανώς έκ τοπικής παραδόσεως, 

γράφει οτι μέ την κτίσιν τής Νέας Φωκαίας οί κάτοικοι μετέφεραν καί το πρός 

την αγίαν σέβας, άνεγείραντες οίον καί εν τή Παλαιοί Φωκαία ναόν4. 

Κατά σύγχρονον αύθεντικήν μαρτυρίαν, ή Νέα Φώκαια περίελάμβανε τό¬ 

τε 10 χριστιανικούς ναούς5, οχι βεβαίως άπαντας ένορίακούς, οί πλεΐστοι 

όμως παραμένουν άγνωστοι6. Πλήν τής Αγίας Ειρήνης άλλος άξιύλογος να¬ 

ός ύπήρξεν ό τής Παναγίας 'Οδηγητρίας, ένθα έν έτει 1574 μετέβη δ Εφέσου 

Αθανάσιος καί ένήργησεν άπογραφήν εις την οποίαν περιλαμβάνεται ό εντυ¬ 

πωσιακός αριθμός των σχεδόν 50 χειρογράφων καί σχεδόν 10 έντύπων7. Οί 

1. «Τό παλαιόν πεζικόν τάγμα δνομάζεταί τάγμα των σεϊμένηδων* καί ύστερον άντί 
των σαράτζηδων καί σεϊμένηδων έφευρέθησαν καί δίετάχθησαν οί σπαχήδες, καί μετά τού¬ 

τους οί γιαννίτζαροι. Μέχρι της σήμερον τό πεζικόν τάγμα των πασσάδων σεϊμένηδες ονο¬ 

μάζονται», ’ Α 0. Κομνηνοΰ *Τψηλάντου, Τά μετά τήν όίλωσίν (1453-1789), 

Ικδ. Γερμανού Άφθονίδου, Κωνσταντινούπολις 1870, σ. 761. 

2. / β ΐ ν α=άπόφασις τοϋ καδή. 

3. *0 καδής έδίκαζε χριστιανούς έπι πολιτικών καί ποινικών άδικημάτων, βλ. προ- 

χείρως Ί. Τ. Β ι σ β ί ζ η, Ή κοινοτική διοίκησις τών Ελλήνων κατά τήν Τουρκοκρατίαν 
1453-1953. «Ή πεντακοσιοστή έπέτείος άπό της άλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως», 

’Αθηναι 1953, σ. 197. 

4. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Φωκαϊκά, σ. 51. 

5. Τού Θεοδοσίου Ζυγομαλα, βλ. όλόκληρον τό σχετικόν πρός τήν μητρόπολιν Εφέ¬ 

σου χωρίον κατωτέρω, σ. 359. 

6. Είς τήν έν Φωκαία μονήν του “Αγίου Αθανασίου ό Κρήτης Νικηφόρος Μοσχό- 

πουλο' άφιέρωσε βιβλία κατά τό 1303 καί κατ’ άγνωστον §τος, βλ. Κ. Άμάντου, 

“Αγνωστον άφιέρωμα τοϋ Νικηφόρου Κρήτης είς μονήν της Φωκαίας (1303), Μικρασιατι¬ 

κά Χρονικά 2, 1939, σσ. 49-54* Μ. Ί. Μ α ν ο ύ σ α κ α, Νικηφόρου Μοσχοπούλου έπι- 
γράμματα σέ χειρόγραφα της βιβλιοθήκης του, “Ελληνικά 15, 1957, σ. 234* Ά θ. Παπα¬ 

δοπούλου-Κεραμέως, Νικηφόρος Μοσχόπουλος, ΒΖ 12, 1903, σσ, 222-223. 

Πρόκειται πάντως περί της ΤΙαλαιας Φωκαίας. 
7. Σημείωμα Σ 9 άνωτέρω καί Βεηβδβνΐιί, ένθ’ άνωτ., σσ. 236 - 238, άρ. 61. 

Ό ναός ούτος ίσως πρέπει νά ταυτισθή πρός τόν τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, άνεγερθέν- 

τα έν έτει 1363, πρβλ. Παπαδοπούλου - Κερά μ έως, Φωκαϊκά, σ. 93. 
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άριθμυί αυτοί, εύγλώττως ομιλούν περί, της ακμής του ναοΰ. Άλλα καί μονα¬ 

στήρια ύφίσταντο είσέτι κατά τά μέσα τοΰ αίώνος. Ή παλαιά μονή του Χρί¬ 

στου του Κρίτζους, σταυροπηγιακή άπό του ΙΔ' αίώνος, ήτο πέρα της δι¬ 

καιοδοσίας του Εφέσου1. 

Όπωσδήποτε ή εκκλησιαστική ζωή τής Νέας Φωκαίας παρουσιάζεται 
είς σχετικήν άνΟηρότητα έφ’ δσον οί έκεΐ 10 ναοί (αντιπροσωπεύουν το τέταρ¬ 

τον του συνόλου των ναών ολοκλήρου τής Μητροπόλεως/ Η παρουσία του οικεί¬ 

ου μητροπολίτου μαρτυρέΐται συχνότατα είς τήν πόλιν2. Ποιος ήτο ό έκεΐ το- 

ποτηρητής του άρχιερέως δεν άναφέρεταΐ' ΐσως ό πλέον ικανός έκ των τοπικών 

έφημερίων τετιμημένος δι’ ενός έκ των συνήθων εκκλησιαστικών όφφικίων3. 

'Η ιστορία τής Νέας Φωκαίας παραμένει σχεδόν σκοτεινή κατά τούς επο¬ 

μένους αιώνας4 5. Ευρισκόμενη ή πόλις μακράν αρχαιολογικών τόπων γνωστών 

καί έκτος των δρομολογίων τών περιηγητών, σπανιώτατα δέχεται επισκέψεις 

ξένων. Έπί πλέον βχι άσυνήθως επικρατεί σύγχυσις μεταξύ τής Παλαιάς καί 

τής Νέας Φωκαίας6. Πάντως καθ’ όλην τήν Τουρκοκρατίαν ή πόλις διετήρησε 

έντονον ελληνικόν χαρακτήρα, περί τό 1920 δέ περιελάμβανε 7.500 κατοί¬ 

κους, άπαντας Έλληνας6. 

β) Άφιέρωσις οικίας είς τόν έν Περγάμω ναόν 
τών Άγιων Θεοδώρων 

Όκτώβριος 1574 

Π ε ρ ί λ η ψ ι ζ' Αρχιερατική έπικύρωσις δωρεάς μιας οικίας έκ μέρους 

τής χήρας Μανουήλ Πόγηκου, παρουσία καί του υίοΰ αυτής μάστρο Καντήλη, 

1. Πολέμη, Αναγραφή πατριαρχικών έξαρτημάτων, σ. 118. 

2. Πρβλ. σημειώματα άνωτέρω Β 18, Ε καί Σ 9. 

3. Ό Γρηγόριος Κογχύλης, ταβουλάριος Νέας Φωκαίας καί είτα λογοθέτης, άνα- 

φέρεται έν Β 19. Ό Μανουήλ Λάσκαρις, ταβουλάριος καί σακελλάριος Νέας Φωκαίας, 
φέρεται ώς συγγραφεύς άνεκδότου κειμένου, βλ. Σ 3. 

4. Μ ίΐ 11 β Γ - \ν ϊ θ η β Γ, ένθ’ άνωτ-, σσ. 410-413. 

5. Θά άναφερθή ένταΰθα μία μόνον περίπτωσις. Είς τό άξιόλογον βιβλίον τοϋ Ο. 

Εβ Β γ α γ η, νογ&£θ αυ ΕβναηΙ, Ντέλφτ 1700, σ. 166, δίδεται μία λεπτομερής καί έν- 

διαφέρουσα περιγραφή της Νέας Φωκαίας {Ρούα Νονα), την άποίαν εΐχεν οδτος έπισκε- 

φθή έν έτει 1681. Λέγεται σύν τοΐς έίλλοις δτι ή πόλις είχε δύο εύρυχώρους λιμένας καί 
άναφέρεται έπίσης δ έπί νησϊδος ναός του Αγίου Γεωργίου, τόν όποιον οΐ κάτοικοι Ιδιαιτέ¬ 

ρως έτίμων. *0 Εθ Βπιγη παρέχει είς τό βιβλίον του καί τίνος χαλκογραφίας, τά σχέδια 
τών όποίων όφείλανται είς τόν Ιδιον. Ή Νέα Φώκαια είναι μέν έκτισμένη παραθαλασσίως, 

άλλά δέν δύναται νά έχη δύο λιμένας, ένω ούδεμία νήσος εύρίσκεται πλησίον. Τούς δύο 
λιμένας εΐχεν ή Παλαιά Φώκαια, έξωθι δέ τούτης εύρίσκεται ή νήσος τοϋ Αγίου Γεωρ¬ 

γίου. Είναι προφανές δτι Εθ Βπιγη περιγράφει τήν Παλαιάν καί δχι τήν Νέαν Φώκαιαν. 

6. Π. Μ. Κ ο ν τ ο γ ι ά ν ν η, Γεωγραφία τής Μικράς Ασίας, Άθήναι 1921, σ. 316. 
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προς τόν ναόν των ' Αγίων Θεοδώρων Περγάμου. Πάντα τά εισοδήματα τής 

οικίας θά καρποΰται ό ναός άνευ ούδεμιάς όχλήσεως έκ μέρους είτε των δω¬ 

ρητών είτε άλλου τίνός. 

Τό έγγραφον ευρίσκεται έν φ. 237Γ [μνεία παρά Β 6 Π 6 5 6Ύ ί ρ, ενθ’ άνωτ., 

σ. 338, άρ. 62] διά τής χειρός του *Εφέσου Αθανασίου, προφανώς έν αντιγράφω 

έκ του επισήμου κώδικος τής μητροπόλεως Εφέσου επί του οποίου είχε κατα- 

χωρισθή. Εις δύο σημεία του κειμένου, έκει ακριβώς οπού έπρεπε νά υπήρχε 

το δνομα τής δωρητρίας, υπάρχουν κενά, είτε διότι ό άντιγραφεύς δεν ήδύνατο 

νά άναγνώση τό δνομα τής συζύγου του Μιχαήλ Πόγηκου εΐτε διότι εΐχε καί 

εκεί παραμείνει τούτο άγραφον. Αί ύπογραφαί τών μαρτύρων, αί όποΐαι πρέ¬ 

πει νά ύπήρχον έν τω πρωτοτύπω παρελείφθησαν κατά τήν αντιγραφήν. 

Τό από κτίσεως κόσμου έτος /ζπβ=7082 δεν αντιστοιχεί βεβαίως πρός 

τήν τρίτην ίνδικτιώνα αλλά πρός τήν δευτέραν. Τοιούτου είδους σφάλματα δεν 

είναι άσυνήθη κατά τόν Ιζ' αιώνα- ό βιβλιογράφος δεν προέβη εις τήν αλλαγήν 

του έτους κατά τόν Σεπτέμβριον1. Επομένως τό σφάλμα είναι εις τό από 

κτίσεως κόσμου έτος ,ζπβ' (άντί του ορθού ,ζπγ'= 7083— έτος από Χρίστου 

1574) καί όχι εις τήν ίνδικτιώνα. 

3Αφιερωτήριον 

Ί* Προκαθήμενης τής ημών ταπεινότητος σωματικώς εν τω προνάφ 

τών άγιων μου ενδόξων μεγαλομαρτύρων Θεοδώροιν Τήρωνος καί Στρατηλάτου 

τών εν τή πόλει Περγάμου, μετά τών καθενρεθέντων ιερέων τε καί λοιπών χρι- 

5 στιανών, ήλθον έμπροσθεν ημών ή τε ή σνμβιος τον οπότε κνρον Μανουήλ 

φ τό έπίκλην Πόγηκου τοϋνομα [νβοαΐ] οικεία βουλή καί γνώμη, παρόντος 

καί τον υιόν αυτής μάστρο Καντήλη, καί αφιέρωσαν εις τόν θειον καί πάνσε¬ 

πτου ναόν τών άνωθεν είρημένων άγιων μου Θεοδώρων τό σπίτι μέ τήν αυ¬ 

λήν καί εξώπορτα, τό οντι πλησίον μάστρο Γεώργη Κεφαλά καί κνρον Δημη- 

10 τρίου Σινάνης καί του αδελφόν αυτόν Άνδρέου, διά ψυχικήν αυτών σωτηρίαν. 

3Οφείλει δε ό θείος καί πάνσεπτος ναός διοικεΐν, όρίζειν (καί) παρακατέχειν 
τό είρημένον σπίτι άνενοχλήτως καί άδιασείστως πάντη καί δεσποτικώς καρ- 

ποϋσθαΐ τε καί λαμβάνειν τό άπ αυτόν εκκλησιαστικόν εισόδημα καί παρά μη- 

δενός ένοχληθήναι έτι περί αντοϋ του σπιτιού, μήτε παρά τής είρημένης [να¬ 

ι 5 οαί] μήτε παρά τον υιού αυτής άλλ3 οϋτε παρά έτερον τίνος από τον νϋν καί εις 
τό εξής. Καί εις τήν τούτον δήλωσιν καί ασφάλειαν έγράφη καί κατεστρώθη 
εις τόν ιερόν κώδικα τής άγιωτάτης μητροπόλεως 3 Εφεσον έμτιροσθεν τής η¬ 

μών ταπεινότητας καί εις τους παρακαλετούς καί αξιόπιστους μάρτυρας. 

3Εν έτει ζπβ', μηνί όκτωβρίω, ίνδικτιώνος γ'. 

2 προ ναψ II 5 δτε || 6 ό II 11 (καί) ειιρρϊθνϊ 

1. Α. Πολίτη, Ή χρονολογία άπό κτίσεως κόσμου στη μεταβυζαντινή έποχή, 

•Ελληνικά 26, 1973, σσ. 321-324. 
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Σχόλια 

Ή Πέργαμος άπό παλαιας εποχής υπήρξε μία έκ των επισκοπών τής 

μητροπόλεως Εφέσου, άλλα κατά τούς χρόνους του Βασιλείου τής Νίκαιας άνυ- 

ψώθη είς ανεξάρτητον αρχιεπισκοπήν1. Κατά τό έτος 1387 ή άρχιεπισκοπή 

είχε λόγω τής τουρκικής κατακτήσεως έξαφανισθή καί ή πόλις ύπήχθη καί 
πάλιν ώς έπισκοπή είς τον Εφέσου2. Κατά πόσον όμως ύφίστατο Ιεράρχης 

φέρων τόν τίτλον του επισκόπου Περγάμου είναι άγνωστον δεδομένου 6τι ού- 

δείς τοιοΰτος μαρτυρεΐται. Τουλάχιστον άπό των αρχών τοΟ ΙΘ' αίώνος ή 

Πέργαμος έκκλησίαστικώς ύπάγεταί είς την έπισκοπήν Ελαίας, άνήκουσαν 

καί ταύτην είς την μητρόπολιν Εφέσου3, καί κατά τάς παραμονάς τής Κατα¬ 

στροφής (1922) άνυψοΰται είς ιδίαν Μητρόπολιν4 5. 

ΓΗ Πέργαμος είχε πληθώραν χριστιανικών ναών, άλλ’ οί Τούρκοι εΐχον 

ήδη πολλούς μετατρέψει είς τζαμιά6. Πάντως ό ναός των * Αγίων Θεοδώρων 
είχε την φήμην, ότι ήτο ό άρχαιότερος έν τή πόλει®. Κατ’ επιγραφήν του έ¬ 

τους 1544/45 οδτος «άνηγέρθη καί έκαλλιεργήθη)) δι’ εξόδων Αργυρού ίερέως 

καί Δουκαίνης πρεσβυτέρας7. Επομένως ή «άνέγερσις» (μάλλον περί ριζι¬ 

κής άνακαινίσεως πρόκειται, διότι είναι δύσκολον νά φαντασθώμεν την ί- 

δρυσίν νέου ναού κατ’ εκείνην την έποχήν) είναι χρονικώς ολίγον άπομεμακρυ- 

σμένη τής άφιερώσεως άνωτέρω. 

"Ας σημειωθή ακόμη, ότι κατά τόν ϊζ' αιώνα μαρτυρεΐται μία συνέχισις 

1. Ιι 3 υ γ 6 η I, ΟοΓραε, τόμ. Ε', μέρ. Α', σ. 201. 
2. «...καί περί μέν των έκκλησιών του Πυργίου καί της Περγάμου των τίμηθεισών 

άπό επισκοπών είς μητροπόλεις πρό χρόνων καί πάλιν έπισκοπάς είναι, παρακελευόμεθα 
καί όποκεΐσθαι τή της Εφέσου μητροπόλει, ού μόνον διότι ούκ Ιστι νυν δυνατόν έκεΐ μη¬ 

τροπολίτης χειροτονηθήναι άλλ’ ότι καί σύνηθές έστι τούτο», βλ. Μ ϊ & 1 ο 5 ΐ ο Η - Μ ϋ 1- 

1 θ Γ, Αοί& βΐ άϊρ1θΠΐ3ΐΙ&, τόμ. Β', σ. 105’ πρβλ. ϋ&ΓΓΟίιζόβ, Κθ£6δΙβ8, τόμ. σσ. 

122- 124, άρ. 2826. 

3. Είς τό βιβλίον τοϋ ,ί ο 3 ϊ &1ι ΟοηάβΓ, Τίιβ Μοάβι·η Τγ&υθΙΙθγ, τόμ. Γ', 8γ- 

ΓΪΒ 3πά Αδϊο ΜίηοΓ, Λανδϊναν 1830, σσ. 174-175, λέγεται, 6τΐ οί Έλληνες της Περγάμου 
άνέρχονται είς 1500 (έπί συνόλου 15000) καί έχουν ένα ναόν, έκκλησίαστικώς δέ άνήκουν 
είς την δικαιοδοσίαν τοϋ έπισκόπου Ελαίας (έδρεύοντος είς Άΐβαλί), ύπαγομένου είς τόν 
μητροπολίτην Εφέσου. 

4. Τωμαδάκη, Μητρόπολις Εφέσου, σ. 101. 

5. Πρβλ. Ρ. Κ ϊ ο & υ ί, ΎΥιβ Ργθ8θιιΙ 8ί&ίβ οί ΙΗθ ΟΓββΙι &ηά Απηβηΐ&η 

ΟΙιιιγοΙιθβ, Λονδϊνον 1679, σ. 83. 

6. Γ. Λ α μ π ά κ η, Οί έπτά άστέρες της Άποκαλύψεως, Άθηναι 1909, σσ. 

295-297. Γ. Κ. Χονδρονίκη καί Άρ. Θηβαιοπούλου, Πέργαμος (1300 π.Χ. 

-1922), Μυτιλήνη 1929, σσ. 130-131. 

7. Η. Ο γ ό § ο ί Γ β, Κβοαβϊΐ άβδ ΐπδΟπρίΐοηΒ ^Γβοηαβδ-οΙίΓόΙίβηηβδ άΆδΐθ Μϊ- 

ηβϋΓθ, Παρίσι 1922, σ. 17, άρ. 51. 
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της άνοικοδομήσεως εις τήν πόλιν, ή οποία εΐχε καταστή καί θεολογικόν 

κέντρον τών Μουσουλμάνων1. Άλλα καί εισροή ελληνικού στοιχείου κατά τήν 

ιδίαν έποχήν έχει έπισημανθή2. 

Ό ναός τών Αγίων Θεοδώρων υπήρξε κατά τούς επομένους αιώνας τό 

έν Περγάμω κέντρον τής χριστιανικής κοινότητος έφ’ όσον συνήθως περέμενεν 

ή μόνη λειτουργουμένη εκκλησία3. Εις παλαιόν περιηγητικόν βιβλίον έχει δια- 

σωθή είς χαλκογραφίαν άκεικόνισις του ωραίου ξυλογλύπτου τέμπλου του 

ναού4. 

'Η παρουσία του μητροπολίτου Εφέσου, ό όποιος πρέπει νά εΐναι ό Α¬ 

θανάσιος, εις εκκλησιαστικήν πράξιν έν Περγάμω αποτελεί αναμφισβήτητου 

άπόδειξιν, δτι ή πόλις ύπήγετο κατ’ ευθείαν είς τήν έν λόγω μητρόπολιν. 

Πηγαί τινες ξέναι του έπομένου αίώνος θέτουν τήν Πέργαμον ύπό τήν δικαιο¬ 

δοσίαν του Σμύρνης5, τούτο όμως αποτελεί παρανόησιν. 

Είς τήν ιδίαν άκριβώς ύπόθεσιν τής άφιερώσεως τής οικίας άναφέρεται 

καί τό επόμενον έγγραφον. 

(γ) "Ετερον έγγραφον, έκ μέρους τών άφιερωτών, 

περί της αυτής άφιερώσεως 
’ Οκτώβριος 1574 

Περίληψις: 'Η χήρα Μανουήλ Πόγηκου μετά του υιού της μάστρο 

Καντήλη προβαίνει είς τήν άφιέρωσίν μιας οικίας προς τον έν ΙΤεργάμφ 

ναόν τών Αγίων Θεοδώρων. 

Είς φ. 238ν [ολίγα αποσπάσματα παρά Ββηβδβνίό, ένθ’ άνωτ., 

σσ. 338-339, άρ. 64]· Προφανώς άντεγράφη έκ τού πρωτοτύπου έγγράφου 

περί τού οποίου δεν ύφίσταται ένδειξις περί καταχωρίσεώς του εις τον κώδικα 

τής Μητροπόλεως. Καί ενταύθα περελείφθησαν κατά τήν άντιγραφήν τά 

ονόματα τών μαρτύρων. Περί τών χρονολογικών βλ. άνωτέρω, σ. 343. 

1. Η. ΟγθΙζθγ, ΡβΓ&&ιηοη υηίβΓ Βγζ3ηΙΐηβι·η υηά Οβπιβηβη, Βερολίνου 1903, 

σ. 101, 

2. *Α π. Ε. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, *Ιστορία τοΰ νέου έλληνισμοϋ, τόμ. Β', Θεσ¬ 

σαλονίκη 1964, σ. 375. 

3. Φαίνεται δτι έμεγβθύνθη κατά τό 1870 καί κατεστράφη τό 1914, βλ. Χονδρο¬ 

νίκην καί Θηβαιόπουλον, ένθ* άνωτ. 

4. ΟοπδΙ&ηΙιηορΙθ &η(1 ΙΙιθ δονβη ΰΙιιίΓοΙίθδ οί ΑδΪ3 Μΐηοτ Ι11υ8ΐΓ&ίβ<1 ΐη 3 
5ΘΓΪ65 οί <ΐΓ3·ννΐη£5 ίΐΌΐη ηαΙιΐΓβ Τϊιοιηαδ ΑΙΙοιη. \νίΙΚ άβδοπρί,ϊοηδ οί ΙΙιβ ρΐαΐβδ 
1>χ ΤΗθ Κβν. Κο&βΓΐ λναΐεΐΐ, Λονδίνον π. 1830, τόμ. Β’, έναντι σ. 3^. 

5. ΟβθΓ£β \νΐΐβ1θΡ, Α ΙοιίΓΠθγ ΐηίο ΟΓββοβ, Λονδίνον 1682. σσ. 261-262. 

Τϊιοδ. δηοίΐΐι, ΚβιΠ3Γ^8 υροη ΙΙιβ ΜαηηβΓδ, Κβΐΐ&ϊοη &ηά ΟονοΓηιηβηΙ οί Μιο 
ΤυΓίΐδ, Λονδίνον 1678, σσ. 219-220. 
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Έγώ [ ν&ο&ί] τον όποτέ Μανουήλ Πογήκον ή σύμβιος καί 6 ήμέτερος 
ημών κατά πάρκα υιός μάστρο Καντήλης το παρόν άφιερωτήριον γράμμα τιθέ¬ 

μεθα καί ποιούμε ν πρός τον πάνσεπτ ον καί θειον ναόν των άγιων ενδόξων με¬ 

γαλομαρτύρων Θεόδωρόν Τήρωνος καί Στρατηλάτου δι οϋ καί άφιεροϋμεν 
αντώ το ήμέτερον οίκημα μετά τήν αυλήν αυτόν καί εξώπορταν, τό όντι πλη¬ 

σίον μάστρο Γεώργη Κεφαλά καί κνροϋ Δημητρών τής Σινάνης καί τον αύτα¬ 

δελφού αντοϋ 3Ανδρέον, ψυχικής ημών ένεκα σωτηρίας. Επειδή γάρ ώς άν¬ 

θρωποι αμαρτίας ζητώμεν καί δεδοίκαμεν τήν από Θεοϋ οργήν, διενοησάμην 
εν δσφ εν τοϊς ζώσιν εϊμϊ άφιερώσαι τώ Θεω διά τον άγιον αντοϋ τό ρηθέν οί¬ 

κημα ημών ωσάν αναγωγήν τινα ή ταλαίπωρος μου έχει ψυχή υπέρ ών επρά- 

ξαμεν. Ονκ όφείλομεν οϋν από τον νυν άποσπάσαι τούτο ποτέ άπό τον θειον 
ναοΰ των αγίων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Τήρωνος καί Στρατη¬ 

λάτου των εν τή πόλει Περγάμου, επειδή μεμεριμνημένοι καί έοκεμμένοι τον- 

το πεποιήκαμεν. Εί δε ποτέ βονληθώμεν άποστερήσαι τούτο άπό τον θείου 
ναόν των Άγιων Θεοδώρων, ενροίμεν αυτούς αντίμαχο μένους καί άντικαθι- 

σταμένονς ημών εν τή ήμερα τής κρίσεως, άλλα καί ενταύθα τώ τοϋ ’Ανανίου 
κατακρίματι νποκεϊσαι ήμΐν εί τούτο βουληθείημεν ποιήααι ποτέ' τά γάρ 
άπαξ άφιερωθέντα Θεω άναποσπάστως όφείλονσιν είναι. "Οθεν καί ημείς, ώς 

20 διά ψυχικήν ημών σωτηρίαν τοΰτο ποιήσαμεν, όφείλομεν ονν από τον νυν καί 
εις τό εξής άπαρασάλεντον δίατηρείν. Εις γάρ δι ασφάλειαν καί δήλωσιν τού¬ 

των καί τό παρόν άφιερωτήριον ημών γράμμα πεποιήκαμεν τώ πανσέπτφ καί 
θείω ναώ τών άγιων ενδόξων μεγαλομαρτύρων Θεοδώρων Τήρωνος καί Στρα¬ 

τηλάτου έμπροσθεν τών παρακαλετών καί άξιοπίστων μαρτύρων παρόντος καί 
25 πανιερωτάτον μητροπολίτου τής άγίωτάτης μητροπόλεως Εφέσου, ύπερτί- 

μου καί έξάρχου πάσης Ασίας κνροϋ Αθανασίου. 

*Εν έτει ,ζπβ', μηνϊ όκτωβρίψ, ινδικτιώνος γ . 

15 

17-18 ΙΙράξ. ε', 1-5 

Σχόλια 

Διά τήν σχετικήν άφιέρωσίν πρβλ. ^σα γράφονται ανωτέρω. Τό παρόν 

έγγραφον τών άφιερωτών λογικώς είναι προγενέστερον τής αρχιερατικής 

έπικυρώσεως, καίτοί ίσως καί τά δυο έγράφησαν κατά τήν ιδίαν ήμέραν. 
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(δ) Γράμμα τοΰ οικουμενικού πατριάρχου 'Ιερεμίου Β' πρδς τδν 
μητροπολίτην Εφέσου 

Απρίλιος 1575 

Περίληψις: Ό έκ Ρόδου Γεώργιος Βελουδάκης, ευρισκόμενος έν 

διαστάσει μετά της συζύγου του, κατέφυγεν εις Μαγνησίαν. Ό μητροπολίτης 

Εφέσου έντέλλεται νά πείση τούτον ινα έπιστρέψη εις Ρόδον όπου, εάν αί κα¬ 

τά τής συζύγου του κατηγορίαι εύσταθαΰν, θά έκδοθή εκεί τό διαζύγιον. 

Τό πατριαρχικόν γράμμα διεσώθη, έν άντιγράφω βεβαίως, έν φ. 239ρ- 

239ν [μνεία παρά Ββιίβδβνίό, ένθ’ άνωτ., σ. 339, άρ. 65]. 'Η πατριαρ¬ 

χική υπογραφή έν άρχή καί έν τέλει, έλλιπής, έγράφη διά τής χειρός τοΰ Αθα¬ 

νασίου, ένω τό κείμενον έγραψεν άλλη πλέον άξεστος χειρ. Κατά την αντι¬ 

γραφήν έκ τοΰ πρωτοτύπου παρεισέφρησαν γραμματικά τινα σφάλματα. 

' Ιερεμίας έλέω Θεόν. 

Ί" ' Ιερότατε μητροπολϊτα Έφεσον, ύπέρτιμε καί έξαρχε πάσης ’Ασίας, 

έν άγίφ πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ήμόν μετριότατος, 

χάρις εϊη τή σή ίερότητι καί ειρήνη καί έλεος από Θεοϋ. 

5 'Ως ήμϊν άνηνέχθη, όπως Γεώργιός τις Βελουδάκης διά τινας κατηγορία; 
άς ήκονσε κατά τής γνναικός αυτόν, αϊ είτε άληθεϊς εισιν είτε ψευδείς τό ακρι¬ 

βές ούκ οίδαμεν, έγκαταλιπων την εαυτόν γυναίκα/Ρόδιος ιόν, φυγών φχε- 
το εϊς Μαγνησίαν, δς καιρόν περιελθόντος ουκ έμνήσβη αυτής, γράμμα ή έξο¬ 

δον άποστεΐλαι προς αυτήν. Διό γράφοντες προς την σήν Ιερότητα άποφαινό- 

10 μέθα, Ινα αντω έπιτιμήσης ή διά λόγων νουθετήσης αυτόν τον πορενθήναι εις 
'Ρόδον ένθα ή γυνή αυτόν ενρίσκεται. Κάκεϊ εΐ έμμαρτνρως αυτός άποόεΐξαι 
ώς φανλον έστϊν εκείνη καί αί κατηγορίαι αί έρέθησαν κατ αυτής άληθεΐς έι- 
σιν, διαζενχθήτωααν έν συνοδικός. "Αν ό’ ον θέληση άκονααι τής σής 
ΐερότητος, εστο) άφωρι | [φ. 239ν] σμένος καί κατηραμένος και άσνγχώρψ 

15 τος καί έξω τής Χρίστον Εκκλησίας έως ον ποιήσας ώς γράφομεν σνγ- 

χωρήσεως τύχη. Οϋτοι φρόντισον γενέσθαι ϊνα καί ή χάρις τον Θεόν είη μετά 
τής σής ΐερότητος. 

Μηνι άπριλλίω, ινδίκτιώνος γ . 

Ιερεμίας έλέω Θεόν. 

1 έγκατελειπών 11 10 νουϋετήας Β 15 Χ(ριστ)ώ 

Σχόλια 

Αί κατά της συζύγου τοΰ Γεωργίου Βελουδάκη κατηγορίαι, αί οποΐαΐ 

πρέπει νά ήσαν σοβαραί, δεν αποκαλύπτονται εις τό πατριαρχικόν γράμμα. 
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*Οπωσδήποτε, είναι καί τό γράμμα τούτο ενδεικτικόν τής εκκλησιαστικής 
πολιτικής ώς προς την χορήγησίν διαζυγίου κατά την Τουρκοκρατίαν οτε ό 

κίνδυνος τοΰ έξισλαμισμοΰ συχνάκις ήνάγκαζε τάς έκκλησιαστικάς άρχάς 

νά έμφανίζωνται έλαστικαί1. 

Ίϊ Μαγνησία (ή υπό Σιπύλω) οπού είχε καταφύγει ό Βελουδάκης άνή- 

κε πάντοτε είς τήν δικαιοδοσίαν του μητροπολίτου Εφέσου καί ένίοτε οΰτος 

ήδρευεν έν αύτή2. 

Κατά τόν Ιζ' αιώνα ή χ' ίνδίκτιών αντιστοιχεί προς τα έτη 1515, 1530, 

1545, 1560, 1575 καί 1590. Αί πατρίαρχείαΐ των Ιερεμιών τής ιδίας επο¬ 

χής είναι ώς εξής: 'Ιερεμίας Α! 1522-1545, πρώτη πατριαρχεία Τερεμίου Β' 

1572-1579, δευτέρα πατριαρχεία 1580-1584, τρίτη πατριαρχεία 1587-1595. 

Λαμβανομένων ύπ’ οψιν τών λοιπών χρονολογημένων εγγράφων καί σημειω¬ 

μάτων τοΰ κώδικος, τό πιθανώτερον έτος είναι τό 1575, δηλαδή ή εποχή τής 

πρώτης πατρίαοχείας τοΰ Ίερεμίου Β' του Τρανού. 

(ε) Γράμμα τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Ίερεμίου Β' 

πρός τόν μητροπολίτην Εφέσου 
Απρίλιος 1575 

Περίληψις: Πατριαρχικόν έπιτίμιον έκδιδόμενον τή αιτήσει τής 

έκ τοΰ χωρίου Τζαταλί Τζάννας κατηγορηθείσης μετά τοΰ συζύγου της παρά 

τίνων έκ Μαγνησίας επί κλοπή καί ώς έκ τούτου τίμωρηθείσης αύστηρώς. 

Έάν ή κλοπή πράγματι διεπράχθη, ή Τζάννα μετά τοΰ συζύγου της έστωσαν 

άφωρίσμένοι* έάν αδίκως Ισυκοφαντήθησαν, οί κατήγοροι αυτών έστωσ 

άφωρισμένοί μέχρις έξομολογήσεως. 

Τό έγγραφον έν φ. 239ν-240Γ [μνεία παρά Ββηβδβνϊό, ένθ’ άνωτ., 

σ. 33 ', άρ. 65] διά της χειρός τοΰ Αθανασίου. 

ή 'Ιερώτατε μητροπολίτα * Εφεσον, νπερτιμε καί έξαρχε πόσης 1Ασίας, 
έν άγίω πνενματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών μετριότητας, 

χάρις εϊη τή σή ίερότητι καί ειρήνη καί έλεος από Θεόν. 

Τή ημών μετριότητι άνηνέχθη, ότι ή από τής Μαγνησίας Μαρία ’Ατζι- 

κάνα και ό άνήρ αυτής Μιχαήλ μετά τών συντρόφων αυτόν τούτων Σταμάτη 
Ροδίτου καί Φράγκου Μπιουκλή διαβαλόντες έξωτερικώς τήν από τοΰ χωρίου 
Τζαταλί Τζάνναν και τόν άνδρα αυτής Γεώργη καί τόν γαμβρόν αυτής περί τινων 
κλαπέντων, έπλήρωσαν κλάπαν άσπρα τετρακόσια εξήκοντα, τνφθέντες οντοι 

1. ΓΙρβλ. Δ. Σ. Γ κ ί ν η, "Ενδεκα έπισκοπικαί άποφάσεις διαζυγίου έν Κρήτη επί 
Τουρκοκρατίας, ΕΕΒΣ 25, 1955, σσ. 121-122. 

2. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαγνησία ή ύπό Σιπύλφ, σσ. 651 καί 660. 



346 Δημητρίου Ί. Πολέμη 

(δ) Γράμμα του οικουμενικού πατριάρχου 'Ιερεμίου Β' πρός τον 
μητροπολίτην Εφέσου 

Απρίλιος 1575 

ΙΓερίληψις: Ό έκ Ρόδου Γεώργιος Βελουδάκης, ευρισκόμενος έν 

διαστάσεί μετά τής συζύγου του, κατέφυγεν εις Μαγνησίαν. Ό μητροπολίτης 

Εφέσου έντέλλεται νά πείση τούτον ίνα έπιστρέψη είς Ρόδον οπού, εάν αί κα¬ 

τά τής συζύγου του κατηγορία! εύσταθοΰν, θά έκδοθή εκεί τό διαζύγιον. 

Τό πατριαρχικόν γράμμα διεσώθη, έν αντιγράφω βεβαίως, έν φ. 239γ- 
239ν [μνεία παρά ΒθΠθδβνΐό, ένθ’ άνωτ., σ. 339, άρ. 65]. Ή πατριαρ¬ 

χική υπογραφή έν αρχή καί έν τελεί, ελλιπής, έγράφη διά τής χειρός του Αθα¬ 
νασίου, ένω τό κείμενον έγραψεν άλλη πλέον άξεστος χειρ. Κατά την αντι¬ 

γραφήν έκ του πρωτοτύπου παρεισέφρησαν γραμματικά τινα σφάλματα. 

'Ιερεμίας έλέω Θεόν. 

! 'Ιερώτατε μητροπολϊτα 3 Εφέσου, ύπέρτιμε καί έξαρχε πόσης 3 Ασίας, 

έν άγίω πνενματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών μετριότητος, 

χάρις ειη τη σή ίερότητι και ειρήνη και έλεος άπό Θεόν. 

5 'Ως ήμίν άνηνέχθη, όπως Γεώργιός τις Βελουδάκης διά τινας κατηγορίας 

ας ήκονσε κατά τής γνναικός αντον, αϊ είτε άληθεϊς είσιν είτε ψευδείς τό ακρι¬ 

βές ονκ οϊδαμεν,εγκαταλιπών την εαυτόν γυναίκα/Ρόδιος ών, φυγών ώχε- 

το είς Μαγνησίαν, δς καιρόν περίελθόντος ονκ έμνήσθη αυτής, γράμμα ή έξο¬ 

δον άποστεϊλαι πρός αυτήν. Διό γράψοντες πρός την σήν ιερότητα άποφαινό- 

10 μέθα, ΐνα αντώ έπιτιμήσης ή διά λόγων νονθετήσης αυτόν τον πορενθήναι εις 

'Ρόδον ένθα ή γυνή αντον εύρίσκεται. Κάκει εί έμμαρτνρως αυτός άποδείξαι 
ώς φαϋλον έστϊν εκείνη καί αί κατηγορίαι αΐ έρέθησαν κατ’ αυτής αληθείς εί¬ 

σιν, διαζενχθήτωσαν έν 'Ρόδψ σννοδικώς. "Αν δ3 ον θέληση άκούσαι τής σής 
ιερότητος, έστω άφωρι | [φ. 239ν] σμένος καί κατηραμένος καί άσνγχώρη- 

15 τος καί εξω τής Χρίστον 3Εκκλησίας εως ου ποιήσας ώς γράφομεν σνγ- 

χωρήσεως τύχη. Ουτω φρόντισον γενέσθαι Ϊνα καί ή χάρις τον Θεόν ειη μετά 
τής σής ιερότητος. 

Μηνί άπριλλίω, ίνδικτιώνος γ'. 
'Ιερεμίας έλέω Θεόν. 

Ί έγκατελειπών || 10 νουθετήας 0 15 Χ(ριστ)φ 

Σχόλια 

Αί κατά τής συζύγου του Γεωργίου Βελουδάκη κατηγορία!, αί όποιοι, 

πρέπει νά ήσαν σοβαραί, δεν αποκαλύπτονται εις τό πατριαρχικόν γράμμα. 
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Όπωσδήποτε, είναι, καί τδ γράμμα τούτο ένδεικτικδν τής εκκλησιαστικής 
πολιτικής ώς προς τήν χορήγησιν διαζυγίου κατά τήν Τουρκοκρατίαν 6τε δ 

κίνδυνος του έξισλαμισμοΰ συχνάκις ήνάγκαζε τάς έκκλησιαστικάς άρχάς 

νά έμφανίζωνταί έλαστικαί1. 
'Η Μαγνησία (ή ύπδ Σιπύλω) δπου είχε καταφύγει δ Βελουδάκης άνή- 

κε πάντοτε εις τήν δικαιοδοσίαν του μητροπολίτου Εφέσου καί ενίοτε ουτος 

ήδρευεν έν αύτή2. 

Κατά τον Ιζ' αιώνα ή γ' ίνδικτιών αντιστοιχεί προς τα έτη 1515, 1530, 

1545, 1560, 1575 καί 1590. Αί πατριαρχεΐαι των Ιερεμιών τής ιδίας επο¬ 

χής είναι ώς εξής: 'Ιερεμίας Α! 1522-1545, πρώτη πατριαρχεία Τερεμίου Β' 

1572-1579, δεύτερα πατριαρχεία 1580-1584, τρίτη πατριαρχεία 1587-1595. 

7\.αμβανομένων ύπ’ δψιν των λοιπών χρονολογημένων εγγράφων καί σημειω¬ 

μάτων του κωδικός, τδ πιθανώτερον έ'τος είναι τδ 1575, δηλαδή ή εποχή τής 

πρώτης πατριαοχείας του Τερεμίου Β7 του Τρανού. 

(ε) Γράμμα τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Ίερεμίου Β' 

προς τόν μητροπολίτην Εφέσου 
Απρίλιος 1575 

Περίληψις: Πατριαρχικόν έπιτίμιον έκδιδόμενον τή αιτήσει τής 

έκ τοΰ χωρίου Τζαταλί Τζάννας κατηγορηθείσης μετά τοΰ συζύγου της παρά 

τινων έκ Μαγνησίας επί κλοπή καί ώς έκ τούτου τιμωρηθείσης αύστηρώς. 

Έάν ή κλοπή πράγματι διεπράχθη, ή Τζάννα μετά τοΰ συζύγου της έστωσαν 

άφωρίσμένοι1 έάν αδίκως έσυκοφαντήθησαν, οί κατήγοροι αυτών εστωσ :ν 

άφωρισμένοι μέχρις έξομολογήσεως. 

Τδ έγγραφον έν φ. 239ν-240Γ [μνεία παρά Ββηβδβνΐό, ενθ’ άνωτ., 

σ. 33 άρ. 65] διά τής χείρδς τοΰ Αθανασίου. 

ΐ 'Ιερώτατε μητροπολϊτα 3Εφέσου, ύπέρτιμε καί εξαρχε πάΰης Ασίας, 
έν άγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ της ημών μετριότητος, 

χάρις εϊη τη σή ίερότητι και ειρήνη και έλεος άπό Θεοϋ. 

Τη ημών μετριότητι άνηνέχθη, δτι ή από τής Μαγνησίας Μαρία Άτζι- 

κάνα και ό άνήρ αυτής Μιχαήλ μετά τών συντρόφων αντοϋ τούτων Σταμάτη 
Ροδίτου καί Φράγκου Μτιιονκλή διαβαλόνχες έξωτερικώς τήν από τοϋ χωρίου 
Τζαταλί Τζάνναν καί τον άνδρα αυτής Γεώργη καί τόν γαμβρόν αυτής περί τινων 
κλαπέντων, «πλήρωσαν κλάπαν άσπρα τετρακόσια εξήκοντα, τνφθέντες οΰτοι 

1. Πρβλ. Δ. Σ. Γ κ ί ν η, "Ενδεκα επισκοπικά! άποφάσεις διαζυγίου έν Κρήτη έπ! 

Τουρκοκρατίας, ΕΕΒΣ 25, 1955, σσ. 121-122. 

2, ΙΤαπαδοπούΧου-Κεραμέως, Μαγνησία ή ύπδ Σιπύλφ, σσ. 651 και 600. 
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καί εν δεόμοϊς άφύκτοις έμβληθέντες, περί δέ ταύτης τής ανέλπιστου διαβολής 

10 γράμματος τνχεϊν έδεήθησαν. Λιδ και γράφοντες άποφαινόμεθα, εί ή ρηθεϊσα 

Τζάννα ή ό άνήρ αυτής ή δ γαμβρός των κλαπέντων έκείνων μετέχονσιν, νπ 

άλντον άφορισμόν εστωσαν άν δέ ή Μαρία και ό άνήρ αυτής Μιχαήλ καί οί 

σύντροφοι αυτόν Σταμάτης και Φράγκος | [φ. 240] αδίκως αντονς διέβαλον 

και έσνκοφάντησαν, εστωσαν άφωρισμένοί καί καταραμένοι καί ασυγχώρητοι 

15 καί μετά θάνατον άλυτοι έως ου εξομολογηθέντες καί έξισασθέντες μετ αυτών 

εις την κλάπαν αντών ήν έπλήρωσαν σνγχωρήσεως τνχωσιν. Οντω γένοιτο, 

του δέ Θεοΰ ή χάρις εϊη μετά τής σής Ιερότητας. 

Μηνί άπριλλίω, ίνδικτιώνος γ'. 

Σχόλια 

Ιδιαιτέρως αύστηρώς εΤχε τιμωρηθή ή Τζάννα μετά των συγγενών της, 

δαρέντες, έμβληθεντες εις δεσμά και έπΐ πλέον πληρώσαντες καί «κλάπαν»1. 

Οΰτοι ήσαν έκ του χωρίου Τζαταλί, τό όποιον πρέπει να περίελάμβανε χρι¬ 

στιανικόν πληθυσμόν καί άνήκεν εις την μητρόπολιν Εφέσου. Αί ποιναί ίσως 

έξετελέσθησαν έν Μαγνησία2. 

Ενδιαφέρον είναι τό όνομα «Άτζικάνα». Αδηλον εάν τούτο δηλοί τήν 

καταγωγήν τής κατηγορηθείσης ή χρησιμοποιείται ώς έπώνυμον ή παρώνυ- 

μιον. 

Διά τά χρονολογικά του εγγράφου βλ. ανωτέρω, σ. 347. 

(<) Εγκύκλιος τοΰ οικουμενικού πατριάρχου 'Ιερεμίου Β' 

Ιούνιος 1574 

Περίληψις: Οί κατά τόπους άρχιερεΐς έντέλλονται νά συνδράμουν 

τον άλλόθρησκον Σεΐτ Ίμπραΐμ, ϊνα οΰτος έπαΐνή τήν χριστιανικήν γενναιο¬ 

δωρίαν τοΰ γένους. 

Έν φ. 240Γ [μνεία παρά Ββηβ&βνίό, ενθ’ άνωτ., σ. 339 άρ 65] διά 

χειρός τοΰ Αθανασίου αλλά διά λίαν μικρών γραμμάτων. 

' Ιερώτατοι μητροπολΐται καί ύπέρτιμοι, θεοφιλέστατοι επίσκοποι, έν ά- 

γίφ πνενματι αγαπητοί άδελφοί καί συλλειτουργοί τής ημών μετριότητος, χά¬ 

ρις εϊη ϋμίν καί ειρήνη καί έλεος από Θεοΰ παντοκράτορος. 

1. «Κλόπα» ή «κλόμπα» εΐναι συνήθως ή ποινή τοΰ ραβδισμού, βλ. Δ. Σ. Γ κ ί- 

ν η, Αθησαύριστοι λέξεις έκ της «Βακτηρίας άρχίερέων», ’ Αθήνα 73/74, 1972/73, ο. 

294. Εις τό κείμενον όμως τοΰ πατριαρχικού γράμματος πρόκειται σαφώς περί προστίμου, 
2. Κατ’ έκείνους τούς χρόνους (1571) χριστιανός τις Εερεύς έν Μαγνησία λέγεται 

οτι έξηπάτα τούς μουσουλμάνους, βλ. Α. Ν. Π α π ά ζ ο γ λ ο υ, Δέκα έγγραφα του 
όΟωμανικοΰ άρχείου, Ελληνικά 11, 1939, σσ. 149-150, 
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'Ο Σεϊτημπραίμ ούτος και την δψιν μέλας εκ τον Κοντσούκ Γίαρέκ ελη- 

λνθως άρτι- ήτήσατυ γράμμα μετά πολλής δεήσεως παρά τής ημών μετριότη- 

τος} Ινα όπου αν παραγένηται τνχεϊν ελεημοσύνης παρ’ υμών των ίερωτότων 

μητροπολιτών καί Θεοφιζλε'λστάτων έπισκόπων και παρά τών άλλων των θε- 

λόντων έλεεϊν τούς τνχόντας και φιλοδωρεϊν. Δ ιό και γράψοντες τιρός νμάς άντι- 

βολοΰμεν, όπως προς αυτόν το μεγαλοπρεπές ημών καί φιλόδωρον δείξητε 

ασμένως καί κατά δύναμιν, ινα καί οϋτος αλλόφυλος ών έπαινεϊν έχη καί τι¬ 

μάν τό ήμέτερον γένος. Ούτως ούν ποιήσατε, ώς γράφομεν, Ινα καί ή χάρις τον 

Θεόν καί ή ευχή καί ή ευλογία τής ήμετέρας μετριότητος εΐη μετά πόντιον 
ύμών' άμήν. 

Μηνί ίοννίω} Ινδικτιώνος β'. 

6 ήμών || 9 υμών 

Σχόλια 

Λίαν ενδιαφέρουσα — καί ασυνήθης—πατριαρχική έγκύκλιος δι’ελεημο¬ 

σύνην προς αλλόφυλον. 'Ο έν λόγιρ Σεΐτ Ίμπραίμ, «την όψιν μέλας», ήτα πι- 

θανώτατα άπελεύθερος δούλος καταφυγών, λόγω πτωχείας, εις Κωνσταντι- 

νούπολιν. "Αδηλον που έ'κεΐτο τό χωρίον αύτοΰ Κουτζούκ Παρέκ. 

Διά τά χρονολογικά βλ. ανωτέρω, σ. 347. 

(ζ) Γράμμα του Ίβζεκιήλ Σιναΐτου πρός τόν μητροπολίτην Ρόδου 

τέλη{;) Ιζ' αί. 

ΓΤερίληψίς: 'Ο ιερομόναχος Ιεζεκιήλ Σιναΐτης γνωρίζει εις τόν 

μητροπολίτην Ρόδου, ότι έγράφη του όνομα του τελευταίου εις τήν αγίαν 

πρόθεσιν ενεκα τής προς τήν μονήν του Σινά άγάπης του. 

Εύρίσκεται είς φ. 242ν. 'Η γραφή άξεστος, καί σχεδόν φωνητική καθι¬ 

στά ένιαχοΰ δυσνόητου τό κείμενον καί ε?ναΐ σαφώς μεταγενέστερα του Εφέ¬ 

σου Αθανασίου. 'Η υπογραφή του Ιεζεκιήλ ευρηται καί κατωτέρω έν φ. 243·* 

κάτωθεν τής μονοκονδυλιας του Αναστασίου ίερομονάχου (ανωτέρω Σ 16). 

Έάν ό τελευταίος εΐναι ό επίσκοπος του Σινά Αναστάσιος (1585-1592), 

είναι πιθανόν, ότι ό ύπογραφόμενος Ιεζεκιήλ ήτο σύγχρονός του. Όπωσδή- 

ποτε τό έγγραφον κατεχωρίσθη ένταυθα μετά τήν αποστολήν του χειρογράφου 
9 \ τι «« 

εις το Ζιΐνα. 

ή Πανιερώτατε μητροπολίτα τής άγιωτάτης μητροπόλεως 'Ρόδον καί 

πόσης Κυκλάδων καί έξαρχε τής Μεγάλης Εκκλησίας, γοννκλινώς συν τή κε¬ 

φαλή μου τήν αγίαν σου δεξιάν συν τούς όσιωτάτονς Ιερομόναχους καί αγίους 
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γέρουσι τής ϊεράς αννάξεως, ιερομόναχος (έν) Χριστώ εύχεται καί ευλογεί σε 

συν τό ευλογημένο σον οίκημα. 

"Εστω σοι πώς ήλΟεν δ τε 6 πνευματικός παπά κυρ Μαλαχίας \καϊ\ ό 

γέροντας ό κυρ Νεόφυτος και είπαν πάσαν αγάπην και δροξιν ήν έχεις εις (τό) 

άγιον μοναστήρι και εγράψα[με τό] τίμιόν σον όνομα εις την αγίαν πρόθεσιν 

και μνημον[ενομεν] έτι συν τής σνβίας (καί) τέκνοις, πλήν παρακαλονμεν καί 

τα επίλοιπα τής προθέαεως. Νά λάβης καί τον μιστόν εκ θεόν καί παρά τής η¬ 

μών ταπεινότητος καί ευλογία καί εις συγχώρησιν έστω μετά πάντων ημών. 

Ιεζεκιήλ ιερομόναχος Σιναΐτης γράφω τά άνωθεν. 

Σχόλια 

Έάν τό άχρονολόγητον τούτο έγγραφον άνήκει εις τούς περί τό 1600 

χρόνους, τότε αποδέκτης τής έπιστολής είναι, πιθανώτατα ό λόγιος μητροπολί¬ 

της Ρόδου Παΐσιος ό λεγόμενος 'Αγιαποστολίτης (1595-1603), του οποίου 

μακρά έμμετρος ιστορία περί τής μονής του Σινά έχει από πολλοΰ έκδοθή1. 

Τό άξεστον κείμενον του Ιεζεκιήλ δεν άναφέρεται βεβαίως εις τήν συμ¬ 

βίαν (!) καί τά τέκνα του άρχιερέως' εκείνο τό όποιον προσπαθεί νά γράψη 

ό αμαθής μοναχός είναι, οτι καί τό όνομα του μητροπολίτου έγράφη είς τά 

μοναστηριακά δίπτυχα τής προθέσεως όμοΰ μετ’ άλλων ονομάτων, Ροδίων 

ίσως άφιερωτών. 

(η) Αρχιερατική πραξις επιβεβαιούσα άπελευθέρωσίν δούλου 

Μάρτιος 1574 

Π ε ρ ί λ η ψ ι ς: *0 μητροπολίτης Εφέσου, προκαθήμενος έν Βριέλλοις, 

έπιβεβαιοί τήν άπελευθέρωσίν τής δούλης τοΰ Λινάρδου Τηνιακοΰ καί τής συ¬ 

ζύγου του Κυριακής, τήν όποιαν οδτοι είχον υιοθετήσει. Ούδεμίαν άπαίτησιν 

διά χρήματα θά έγείρη ή Κυριακή έκ τοΰ συζύγου της καί άμφότεροι υπόσχον¬ 

ται, ότι ούδέποτε θά θελήσουν νά άκυρώσουν τήν παρούσαν ομολογίαν. 

Τό έγγραφον έν φ. 245Γ [απλή μνεία υπό έσφαλμένην χρονολογίαν παρά 

Ββηβδβνίό, ένθ’ άνωτ., σ. 339, άρ. 66] διά χειρός τοΰ Αθανασίου, προ¬ 

φανώς εξ άντιγραφής έκ του επισήμου κωδικός τής Μητροπόλεως. 

Ί" Προκαθήμενης τής ημών ταπεινότητας σωματικώς έν τω οϊκω τον 

παπά κυροΰ Ίωάννου, παρόντων τιμιωτάτων ιερέων τον τε παπά κύρ Ίωάννον 

1. Πρβλ. Τρ. Ε. Εύαγγελίδου, Εκκλησία Ρόδου, ΕΕΒΣ 6, 1929, σ. 

167, Ιδίως σημ. 3, όπου περαιτέρω βιβλιογραφία- Έ μ μ. Ί. Κωνσταντινίδου, 

Ή έν Δωδεκανήσω εκκλησία, ’Λθηναι 1970, σ. 52. Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλο¬ 

παίδεια, τόμ. Θ', 1966, στ. 1058-1059. 
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και παπά κ ί>η Λεοντίου και κνρον Παρασκενά αναγνώστου τον κνρον Γεωργι- 

?*ά και μάστρο Ζωοζή Τον παπά κύρ Ίωάννον, ήλθε κατενώπιον ημών 6 τε κυρ 

5 Λινάρδος Τηνιακός και ή σύμβιος αυτόν Κυριακή τον όποτέ Γεώργη Φαρμά- 

κη και (ομολόγησαν άμψότεροι περί το κορίτζιον δπερ άγόρασαν και έποίησαν 

αυτήν υΐοθετόν καί νά ύπάρχη πάντη ελεύθερη ή αύτή Φλωρού εξ αυτούς τούς 

άνωθι Λινάρδου τε και Κυριακής, ταύτομοίως και από τούς κληρονόμους καί 

συγγενείς αυτών. Καί νά μην έχη νά γυρενγη ή Κυριακή άπό τον σνμβιον αν- 

10 τής τον Αινάρδον μήτε άσπρα μήτε έτερον πράγμαν τό σννολον άλλ’ ούτε άπό 

τούς έδικονς αυτής. Καί όψέποτε ήθελαν θελήαειν καί νά μετάτροπήσονν την 

συμφωνίαν καί τήν ομολογίαν ήνπερ έσνμφώνησαν καί (Ομολόγησαν κατενώ¬ 

πιον ημών, έξουν Θεόν μαχόμενον έν ήμερα κοίσεως καί τάς άράς τών τριακο- 

σίων δέκα καί οκτώ θεοφόρων πατέρων τών εν Νίκαια καί πάντων τών άγιων. 

15 Καί ούτως έσνμφώνησαν έμπροσθεν ημών άμφότεροι καί εις τήν περί τούτον 

δήλωσιν καί βεβαίαν ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν γράμμα τής ημών ταπει- 

νότητος. 
’Έτονς ,ζπβ', μηνί μαρτίφ, ίνδικτιώνος β’. Έν Βρίελλα 

1 παντιοελενθερη II 15 τούτους || 18 βρίελλ 

Σχόλια 

'Υπήρχε παλαιά επισκοπή του Εφέσου τά Βρίουλα ή Βρύελλον (σημε¬ 

ρινόν ΒΐΐΒΓα), κείμενη παρά τον Μαίανδρον, ή οποία έξαφανίζεταί περί τάς 

άρχάς του ΪΔ' αίώνος1. Άπό τής εποχής εκείνης αρχίζουν αί μνεΐαι περί τών 

άλλων Βριούλων ή Βρυέλλων (άρχικώς Άμβρίουλλα), κειμένων πλησίον τών 

αρχαίων Κλαζομ,ενών, τά όποια είναι τά μετέπειτα Βουρλά2. ’Ήδη ενωρίς 

ύφίστατο διαφορά μεταξύ τών μητροπολιτών Σμύρνης καί Εφέσου διά τά 

«ένοριακά δίκαια» τών Άμβριούλλων, τά όποια επιδικάζονται εις τόν Ε¬ 

φέσου (1387)3. Έκτοτε ή πόλις, παρά τό άστυγείτονον τής Σμύρνης, υπάγε¬ 

ται εις τήν μητρόπολιν τής Εφέσου καί κατά καιρούς ό οικείος ιεράρχης διέ- 

μενεν εκεί4 5. Κατά τό έτος 1922 τά Βουρλά κατέστησαν προσκαίρως ιδία άνε- 

ξάρτητος μητρόπολις υπό τήν ονομασίαν «Βριούλων»6. 

Ό μητροπολίτης Εφέσου, δηλονότι ό Αθανάσιος, ευρισκόμενος εις τά 

Βρίελλα / Βουρλά, υπό τήν επίσημον ιδιότητά του ώς άρχιερέως τής περιοχής, 

έπικυροι τήν άπελευθέρωσιν τής Φλώρους, δούλης του Λινάρδου Τηνιακού 

1. Ι-. 3 υ Γ Ο Π ί, ΟοΓριιβ, τόμ. Ε', σ. 197. 

2. Η. Α Ιι Γ \ν β ί 1 ο γ, Ε’Μδί,οίΓβ θΙ 1& £0ο£πιρ1ιΐο <1β Ια γο^ϊοπ άο διηγηιο, 

ΤΓαναυχ βί ΜβτηοΪΓβε 1, 1965, σσ. 48-51. 

3. Πρβλ. ,1. I) α γ γ ο α ζ έ δ, Εθ Γβ^ΐδίΓβ <3α ΡαΙπαΓοαΙ Ιύχζ&ηΙϊη αα XIV® 

δίόοΐθ, Παρίσι 1971, σ. 378. 
4. Ο ο η (1 ο Γ, £νθ’ άνωτ,, σ. 119. Τότε (περίπου 1830) τά Βουρλά εΐχυν δύο ναούς. 

5. Τωμαδάκη, 2νθ’ άνωτ., σσ. 101-102. 
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και τής συζύγου του Κυριακής τήν οποίαν ούτοι υιοθέτησαν. ’Ίσως ή δούλη 

εϊχεν άγορασθή διά χρημάτων έκ τής προικος τής Κυριακής και διά τούτο ή 

τελευταία συναινεΐνά μή έγείρη απαιτήσεις έκ τού συζύγου της. 

Ό άρχιερεύς «προκάθηται» εις τον οίκον ένος κληρικού των Βριέλλων. 

Τούτο ίσως δηλοΐ τήν πενιχρότητα καί το ακατάλληλον των ναών τής πόλεως 

διά χρήσιν αύτών άλλην πλήν τής καθαρώς λειτουργικής. 

(θ) Γράμμα τού οικουμενικού πατριάρχου Μητροφάνους 
προς τον μητροπολίτην Εφέσου 

Δεκέμβριος 1570 

II ε ρ ί λ η ψ ι ς: Κάτοικοι τινές των Βριέλλων δεν τηρούν τήν αργίαν 

τής Κυριακής καί των εορτών. Έπί πλέον ώρισμ,ένοι έζύβρισαν χυδαίως τον 

εφημέριόν των Ίωάννην τον Καλοειδάν καί δεν τηρούν τάς νηστείας. ΓΤάντες 

ούτοι, έφ’ όσον αί κατηγορίαι αληθεύουν, εστωσαν άφωρισμένοι* έπίπροσθέ- 

τως δέ άπαγορεύεται έπί ποινή άφορισμοΰ νά τελήται, άνευ περαιτέρω άδειας, 

άρραβών ή γάμος. 

Έν φ. 245ν [άπλή μνεία παρά Ββηβδβνϊό, ενθ* άνωτ., σ. 339, 

άρ. 67] διά] χειρός τού Αθανασίου. Έν αρχή έχει αναγραφή: τό Ισον τής 

π{ατ) ριαρχ(ι )κ (ής) γραφ (ής) ]■ Μ(ητ )ροφάν (ονς).Τήν προφανώς έν άρχή πα¬ 

τριαρχικήν υπογραφήν έχει 6 άντίγραφεύς παραλείψει. 

| 'Ιερώτατε μητροπολΐτα Έφεσον, νπέρτιμε και έξαρχε πάσης 3Ασίας, 

εν άγίω πνεύματι αγαπητέ αδελφέ τής ημών μετριότητος καί συλλειτουργέ και 

εντιμότατοι δικαίφ και θεοσεβέστατοι ιερείς οι εις τά Βρίελλα ευρισκόμενοι, 

χάρις εϊη νμϊν καί ειρήνη και έλεος άπό Θεοϋ παντοκράτορος. 

5 3 Ενταύθα επί συνόδου άνηνέχθη τή ημών μετριότητι, δπως τινές κακό¬ 

τροποι οντες καί μή πορενόμενοι κατά τήν τών χριστιανών τάζιν καί ορθήν ο¬ 

δόν ον μήν τάς άγιας Κνριακάς καί δεσποτικάς εορτάς άτιμάζονσιν καί ού 

φυλάττουσιν αύτάς, άναιδώς καί τολμηρώς έν ανταϊς εργαζόμενοι. 3Αλλά δη 

καί τον ιερέα αυτών 3Ιωάννην τον Καλοειδάν νβρίζουσιν, καί άτιμάζονσιν καί 

έμπτύονσιν εί(ς) το πρόσωπον αυτόν, έξ ών έστίν 3 Ιωάννης Στραβοπόδης καί 

γυνή τις Σταμπούλα, οιτινες προφανώς ύβρισαν αυτόν καί σκυλον αυτόν ώνό- 

μασαν. Καν τοϋτο γράφουσα ή μετριότης ημών άποφαίνεται έν άγίω πνεν- 

ματι, ινα ούτοι μέν οι δύο, ό Στραβοπόδης καί ή Σταμπούλα, εϊ όντως έχει, 

ύπάρχωσιν αφανισμένοι καί ασυγχώρητοι καί μετά θάνατον άλντοΐ' εί δέ τό όσιό 

15 τονδε τολμήσωΰιν ύβρϊσαι τον ιερέα ή δουλεΰσαι έν Κυριακή ή εν δεσποτική 

εορτή ή καί λνσαι Τετράδι ή Παρασκευήν κρέας ή τυρόν, ο τοιοντος, όποιος 

13 μένειν ] | | στραβλοπόδης | | | εϊς ούτος 

25 9- 1983 
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$γ εϊη, εσται άφωρισμένος και ασυγχώρητος από Θεόν και μετά, θάνατον αλντος 

ώς πα9αβάτηζ κοΧ άθετητής τών θείων κανόνων. ’Έτι τε άποφαΐνόμεθα, ΐνα 

οστιζ έθελήση ποιήσαι άρραβώνα ή γάμον και ονκ ερωτήσαί άπέλθη προς τον 
κατά καιρούς ευρισκόμενον δίκαιον εν αυτή τη χώρα, έστω άφωρισμένος καί 

άαυγχώρητος από Θεοϋ. Μη οόν άλλως γένηταί ΐνα και ή τον Θεόν χάρις εϊη 

μεθ’ υμών. 

Μηνι δεκεβρίφ, ίνδικτιώνος ιδ'. 

Σχόλια 

Τοποτηρητής του μητροπολίτου Εφέσου έν Βριέλλοις ήτο κληρικός φέ- 

ρων τό εκκλησιαστικόν αξίωμα του δικαίου1. Εις τούτον ώφειλον πάντες νά 

προστρέχουν δι’ άδειαν άρραβώνος η γάμου. *Η παρουσία του δικαίου έπιβε- 

βαιοΰται ωσαύτως έκ τοΰ σημειώματος Β 20 ανωτέρω. Δεν διευκρινίζεται εάν 

ό ύβρίζόμενος παπά Ιωάννης Καλοειδάς ήτο τότε δίκαιος Βριέλλων—πάντως 

φαίνεται ότι πρόκειται περί του ίερέως του άναφερομένου εις τό προηγούμενου 

έγγραφον. 

Ενδιαφέρον τό γυναικείου όνομα «Σταμπούλα» — έκ τής Ίσταμπουλ 

προφανώς. 

'Ο άντιγραφεύς έφρόντισε καί έσημείωσε έν αρχή τό όνομα του οικουμε¬ 

νικού πατριάρχου Μητροφάνους. 'Ο Μητροφάνης έπατριάρχευσε δίς: τό πρώ¬ 

τον κατά τα ετη 1565-1572 καί πάλιν τό 1579-1580. 'Ο Δεκέμβριος τής 

ίνδικτιώνος ιδ' μόνον προς τό έτος 1570 αντιστοιχεί. 

(ι) Ευχαριστήριον άρχιερέως μετά τήν χειροτονίαν 

Τά κατωτέρω τέσσαρα σχέδια επισήμων ευχαριστηρίων εύρίακονται εν 

φ. 464γ - 465γ [μνεία παρά Ββηβδβνΐό, έ'νθ’ άνωτ., σ. 343, άρ. 89-90], 

διά χειρός του Αθανασίου. Είναι ούσιαστικώς όμοια μετά τινων παραλλαγών 

εις τήν διατύπωσιν. Τό (Δ) αντί άρχιερωσννης γράφει επισκοπής ής εϊχον 

εις τήν τοιαύτην μητρόπολιν καί μετά ταΰτα άκολουθεΐ κενόν σχεδόν ενός 

ολοκλήρου στίχου. Θά ήδύνατο νά ύποθέση τις, ότι άρχικώς ο Αθανάσιος 

εΤχε διατελέσει έπίσκοπος τού Εφέσου καί μετά ταΰτα προήχθη εις μητροπο¬ 

λίτην. Άλλ’ ούδεμία περί τούτου μαρτυρία ύφίσταται, ενώ άντιθέτως πολλαχου 

άναφέρεται ή ίερωσύνη καί δή τό άξίωμα ώς πρωτοπαπά του Άργυροπούλου. 

1- 'Ως γνωστόν, τό άξίωμα τοοτο είναι ένδεικτικόν του επί κεφαλής σκήτης έν €Α- 

γ£ω 'Όρει, σπανιώτερον όμως χρησιμοποιείται καί πρός χαρακτηρισμόν τοποτηρητοΰ πα¬ 

τριάρχου, άρχιερέως ή ηγουμένου, βλ. Δ. Β. Βαγιακάκου, Περί του όνόματος Δί¬ 

καιος έν τη μεσαιωνική καί νέα ελληνική γλώσση, ΈπετηρΙς του Μεσαιωνικού Αρχείου 
6, 1956, σ. 213. Ή έν άρχή του γράμματος φράσις έντιμάτατοι διχαίφ είναι της έκκλησια- 

στικής παραδόσεως, πρβλ. παρόμοια αύτόθι, ένθ* άνωτ», σσ, 215-217. 

ΕΕΒΕ, ΜΕ' 23 
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ΐ Επειδή οδηγηθείς εκ Θεοϋ ο παναγιώτατος ημών ανΰεντης και δεσπό- 
της Κωνσταντινουπόλεως Νέας ' Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης ήθέλησε 
κάμε τον ελάχιστον δονλον αντοϋ προβιβάσαι με εις τό τής άρχιερωσύνης θειον 
αξίωμα, ήδη πείθομαι τοις θείοις αντοϋ προστάγμασιν καί δέχομαι τό έπίτα- 
γμα. Ευχαριστώ οϋν πρώτον αντφ τω παναγιωτάτω μοι ανθέντη και δεσπότη 
Κωνσταντινουπόλεως Νέας ' Ρώμης τω οικουμενικά) πατριάρχη, χάριτας μεγά¬ 

λος ομολογώ αϋτω τω οϋτω περί εμέ εύδοκήσαντι, έπειτα και τοις δεαπόταις 
όμον τοις πανιερωτάτοις άρχίερενσι και νπερτίμοις τοις οντω περί εμέ φροντί¬ 

δα ποιησαμένοις, έπειτα δε και υμάς τοις πατράσιν ημών. Δέομαι ουν και 
παρακαλώ πάντας υμάς, δπως εϋξησθε υπέρ έμοϋ πρός Κύριον ϊνα δώση εμοϊ 
ίσχύν καί βοήθειαν του ποιμάναι όρθώς τό έμπιστευθέν μοι λογικόν τον Χρί¬ 

στον ποίμνιον εις νομάς σωτηρίας και παραστήσαι αντώ άσπιλον καί άκίβδη- 

λον και άκαταίσχνντον εν τή δεύτερα καί φρικτή παρουσία αντοϋ του Κυρίου 
καί Θεόν καί σωτήρος ημών ’Ιησου Χρίστον ω ή δόξα καί τό κράτος νυν καί 
αεί καί εις τούς αιώνας των αιώνων’ αμήν. 

(Β) 

ΐ 'Όταν γένηται άρχιερενς εν τή εσπέρα τον μεγάλον μηνύματος ϊατα- 

ται έμπροσθεν τών άγιων θυρών μετά επιτραχηλίου καί φελσονίου. Λέγει ού¬ 

τως" Ευλογητός ό Θεός ημών πάντοτε νυν καί αεί. Τρισάγιον. Παναγία τριάς. 
Τό Πάτερ ημών. "Οτι σου έστίν ή βασιλεία. 

(Γ) 

20 [φ. 464ν] ·\ Επειδή οδηγηθείς εκ Θεοϋ ό παναγιώτατος ημών δεσπότης 
καί αύθέν ης ο οικουμενικός πατριάρχης ήθέλησε προβιβάσαι με εις τό τής 
άρχιεριοσύνης Θειον άξίωμα, ϊνα μή δόξω άντιλέγειν αντίο άφορών εις τήν ή- 

μετέραν ασθένειαν, ήδη πείθομαι καί υπακούω τών θείων καί ιερών αυτού 
προσταγμάτων καί δέχομαι τό έπίταγμα. Ευχαριστώ ονν πρώτον αντω τω 

25 παναγιωτάτω ημών ανθέντη καί δεσπότη τώ οικουμενικά) πατριάρχη, χάριτας 
μεγάλας ομολογώ αύτώ, έπειτα καί τοις πανιερωτάτοις άρχιερεϋσι καί νπερ- 
τίμοις καί πάση τή άγια καί ιερά σννόδφ, τοις οντω περί ημών φροντίσασιν. 
Καί δέομαι πάντων υμών καί ικετεύω, δπως δεηθήτε πρός Κύριον ϊνα δώη ε- 

μοί Ισχνν καί βοήθειαν τον ποιμάναι όρθώς τό έμπιστευθέν μοι λογικόν τον 
30 Χρίστον ποίμνιον καί παραστήσαι αυτό άμωμον καί άκαταίσχυντον έν τή δεύ¬ 

τερα καί φρικτή παρουσία του Κυρίου καί Θεοϋ καί σωτήρος ημών 3Ιησού 
Χριστού φ ή δόξα καί τό κράτος έν τω πατρί καί άγίω αύτον πνεύματι νυν καί 
άεί καί εις τους αιώνας. 
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(Δ) 

1 ’Επειδή οδηγηθείς εκ Θεοϋ δ παναγιώτατος ημών αύθέντης καί δεσπό- 

35 της ό οικουμενικός πατριάρχης ήθέλησε κάμε εκ τής επισκοπής ής είχον εις 
τήν τοιαύτην μητρόπολιν [ναο&Ι] ήδη πείθομαι τώ θείω αυτόν προστάγματι 
καί δέχομαι τό έπίταγμα. Ευχαριστώ πρώτον μέν αύτώ τώ παναγιιοτάτφ μοι 
αύθέντη καί δεσπότη τώ οικουμενικά) πατριάρχη, χάριτας μεγάλας ομολογώ 
αύτώ τώ τήν τοιαύτην πρόνοιαν καί επιμέλειαν ώς είκός ποιησαμένω περί εμέ, 

έπειτα τή θεία ταύτη καί ιερά τών αρχιερέων συνόδω ών ταίς εύχαϊς καταξιώ- 

σαι με εις του ποιμάναι όρθώς τό έμπίστευόμενόν με καί τανϋν λογικόν αύτοΰ 
ποίμνιον καί παραστήσαι αυτό άμωμον καί άσπιλον εν τή δεύτερα καί φρίκτή 
παρουσία αύτοΰ ω ή δόξα καί τό κράτος εις τους αιώνας· αμήν. 

40 

(Ε) 

* Απολογητικόν προς τούς μέλλοντας άποκομϊσαι τό πρώτον μ?)νυμα τον 
£5 πατριάρχου εις τό τής άρχιερωσύνης διακόνημα' λόγος οντος. 

1 Έγώ μέν ανάξιον έμαυτόν οίδα ον προς τοσοΰτον ύψος μόνον επισκο¬ 

πικής αξίας άλλ’ ούδέ πρός τι τών εν τοις ιεροίς εύτελών διακονημάτων. 
Έπεί δε κρίμασιν οις οιδεν άρρήτοις ό πάντων οίκονομών Θεός εις τοϋτο 
κεκίνηκε τον παναγιώτατον ημών αύθέντην καί δεσπότην τον οικουμενικόν πα- 

50 τριάρχην καί τήν περί αύτόν θείαν καί ίεράν σύνοδον ώστε μοι τό μέγα τοϋτο 
εγχειρϊσαι λειτούργημα, ιδού ταϊς άγίαις αύτοΰ θαρρήσας εύχαϊς προσκυνώ 
καί νπείκω τώ θεοκινήτω τούτο) κελεύσματι καί δέχομαι τήν προστασίαν τής 
θείας καί ίεράς ταύτης διακονίας· γένοιτο λιταϊς τών επιταττόνηον τοϋτο θείων 
άνδρών ϊνα μή καί λόγος σωτήριος έν ανοίξει τοΰ στόματός μου δοθή πρός ώφε- 

55 λείαν τών εγχείρίζομενών μοι ψυχών καί πολιτεία θεοφιλής ώς άν καί 
Θεφ καί τοις προστάταις τών άγιων αύτοΰ εκκλησιών καί π αντί χρισ τωνύμω 
σνστήματι εύαρέστως ειην καί διά τοϋτο τών μελλόντων άξιωθείην άγα- 
θών αμήν. 

47 * 48 έπισκοπϊς || 48 εϊδεν || 55 πολιτείαν ώσάν 
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7. Ο ΙΕΡΕΥΣ ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ΕΙΤΑ ΕΦΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΙΙερί του γραφέως των ανωτέρω έξετασθέντων τεσσάρων χειρογράφων 

ολίγα έχουν γραφή ύπό των Οπιοηί1 2, νο^βΐ καί ΟαπΒΙιειιΐδβη3 καί Λάμπρου8, 

'Η ενταύθα έκδοσις πάντων των άναφερομένων εις τον βιβλιογράφον καί κά¬ 

τοχον των έν λόγω κωδίκων βοηθεΐ εις τήν πληρεστέραν κατανόησιν των κατ’ 

αυτόν. 

Κατ’ αρχήν, ή γραφή του ίερέως Άργυροπούλου εΐναι όμοία προς τήν του 

Εφέσου Αθανασίου καί δεν θά έχρειάζετο περαιτέρω άπόδειξις διά τήν ταύ- 

τισιν των δύο. Άλλ’ επί πλέον ύφίστανται καί τά δύο αύτόγραφα σημειώματα, 

Β 5 καί Α (τό πρώτον γνωστόν ήδη εις τον Λάμπρον), τά όποια ούδεμίαν αμφι¬ 

βολίαν άφήνουν, ότι ό Άργυρόπουλος έν καιρω περιεβλήθη τό μοναχικόν σχή¬ 

μα λαβών τό όνομα «Αθανάσιος» καί έν συνεχεία προεχειρίσθη εις μητροπο¬ 

λίτην Εφέσου. 

Ό βιβλιογράφος άπαξ μόνον δίδει τό πλήρες κοσμικόν του όνομα: Άρ- 

γνροπονλον ίερέως Σεβαστιανού καί πρωτοηαηά κτλ. [Β 5]. Άφήνοντες πρός 

στιγμήν τάς λοιπάς μνείας του ονόματος «Άργυρόπουλος» [Β 13, Β 15, Λ], ό 

ίερεύς, κατά τό σημείωμα τούτο έφερε τό «Άργυρόπουλος» ώς βαπτιστικόν 

καί τό «Σεβαστιανός» ώς έπώνυμον. Τούτο παρουσιάζεται μάλλον ώς παρά- 

1. Η. Ο πι ο η ί, ΝοΙθβ βιιγ Ιθβ ιηβηΐΐΒΟΓϋΒ £γθο8 άιι Βπΐίδΐι Μιΐδβυιη, Βϋ)- 

ΙΐοΙίϊΘςυθ άβ 1’ίΐοοΐβ άβδ Οι&ΓίβΒ 45, 1884, σ. 35, περί των γραφέων του Βαι·ηβγ 54 τούς 

όποιους θέλει δύο, τόν Άργυρόπουλον καί έτερον άνώνυμον. 

2. Μ. V ο § β 1 καί V. Ο&ΓάΙΙι&υδβη, ϋίβ βηβοΜδοΙιβη δοΙίΓβϊΒβΓ (ϊβδ ΜΗ- 

ΙεΙ&ΙΙβΓδ υηά άβΓ Κθη&ΐδδ&ηοβ, Λιψία 1909, σ. 9 [Εφέσου Αθανάσιος γραφεΰς των Λεΐ- 

μώνος 199 καί Έσφιγμένου 131] καί σ. 41 [Άργυρόπουλος γραφεύς των Σιναϊτικοΰ 976 

καί ΒαΓηβγ 54]. 
3. Σ π. Π. Λάμπρου, Άργυροπούλεια, Άθήναι 1910, σσ. ^δ'-^ε'. *0 Λάμπρος 

δεν έξήτασε τόν ΒιΐΓΠΘγ 54, άλλ’ έβασίσθη είς τά σημειώματα Β 5 καί Β 13, έκδοθέντα 

ύπό των ΡοΓδΙιαΙΙ, ενθ’άνωτ., καί ΟηιοηΙ, Ινθ’άνωτ, καί κατέληξεν είς τό όρθόν συμ¬ 

πέρασμα, οτι ό Άργυρόπουλος καί ό Εφέσου Αθανάσιος είναι τό αύτό πρόσωπον καί έπο- 

μένως ό γραφεύς των τεσσάρων χειρογράφων. Επειδή τό σημείωμα Β 5 χωλαίνει κατά τήν 
σύνταξιν, ό Λάμπρος ύπέθεσεν δτι τό δεύτερον μέρος αύτοϋ «εΐνε προστεθειμένου άργό- 

τερον, έντεϋθεν δ’ εξηγείται ή τε άσυνταξία τοϋ όλου σημειώματος καί τό παράδοξον της 

έν τω αύτφ σημειώματι αναγραφής του Αθανασίου Άργυροπούλου τούτο μέν ώς ίερέως, 
τούτο δέ ώς μητροπολίτου». Ή έξ αύτοψίας έξέτασίς του σημειώματος έδειξεν ότι τό δεύ¬ 

τερον μέρος αύτοϋ δέν είναι μεταγενέστερον, άλλ’ ολόκληρον έγράφη ύπό της ιδίας χειρός 
άνευ διακόπτης. Οϊκοθεν νοείται 6τι τό όνομα τού βιβλιογράφου έσφαλμένως φέρεται ώς 
«Αθανάσιος Άργυρόπουλος». 
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δοξον, καθ’ όσον θά άνέμενέ τις αντίστροφον σειράν των δνομάτων,πολλώ μάλ¬ 

λον επειδή από μακρου εχει τό «Άργυρόπουλος» χρησιμοποιηθή ώς οικογε¬ 

νειακόν έπώνυμον1 καί τό «Σεβαστιανός» τυγχάνει, ασυνήθες μέν άλλα πάντως 

μαρτυρούμενον έπαρκώς, βαπτιστικόν {έκ του φερωνύμου μάρτυρος)2, ακόμη 

δέ καί μοναχικόν όνομα. Έν τούτοίς, καί ώς έπώνυμον τό «Σεβαστιανός» 

(προελθόν έκ του άντιστοίχου βαπτιστικοΰ βεβαίως) δέν εΐναι άγνωστον άπό 

της βυζαντινής εποχής καί εντεύθεν3. 

'Όλως ξενίζουσα εΐναι ή χρήσις το\> όνόματος «’Αργυρύπουλος» ώς βα- 

πτιστικοΰ. Παρά ταΰτα μαρτυροΰνται παρεμφερή νεοελληνικά βαπτίστικά έκ 
πολυσυλλάβων βυζαντινών έπωνύμων, ώς Καντακουζηνός, Μελισσηνός, Συ- 

ρόπουλος, Χρυσοβέργης κτλ.4. Άλλα καί είς αναγραφήν ονομάτων προσώπων 

(ώς εΐναι παραδεδομένον μόνον τά βαπτίστικά άναγράφονται) προς μνημό- 

νευσιν εις τήν πρόθεσιν παρά του ίερουργοΰντος περιλαμβάνεται, μετ’ άλλων 

βαπτιστικών ή μοναχικών ονομάτων, τό «Άργυρόπουλος» (Ε). Τό όνομα 

έπεσημάνθη καί εις άλλην μοναστηριακήν πρόθεσιν5. Πρόσθετον ενδειξιν περί 

του βαπτιστίκου αποτελεί τό γεγονός, ότι ό Άργυρόπουλος γενόμενος μονα¬ 

χός έπέλεξε, κατά τήν παλαιάν συνήθειαν, μοναχικόν όνομα τό «Αθανάσιος», 

άρχόμενον έκ του Α, ώς καί τό βαπτιστικόν του. 

Ό Άργυρόπουλος Σεβαστιανός λοιπόν ήτο ίερεύς καί δή πρωτοπαπάς 

τής μητροπόλεως Εφέσου, άσφαλώς διά διορισμού παρά του οικείου ιεράρ¬ 

χου®. Έπί πόσον διετέλεσεν ό Άργυρόπουλος είς τό άξίωμα τούτο του πρώτο¬ 

ι. 'Τπηρξε καί σύγχρονος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ό Ίωάσαφ Άργυρόπουλος, βλ. 

Λάμπρου, Άργυροπούλεια, σσ. ^β'-^γ'. 

2. Βιβλιογράφοι τοϋ Ι£' αίώνος, φέροντες τό βαπτιστικόν τοΰτο, παρά V ο 61 

καί ΟαΓάΙΙιαυΒθη, ένθ’ άνωτ., σ. 397. 

3. Κατά τόν Νικήταν Χωνιάτην, 2κδ. «Γ. Α. ν&Π ϋϊβίβη (Βερολϊνον 1975), σσ. 296 

καί 309, οί άδελφοί ΣεβαστειανοΙ έθανατώθησαν ώς έχθροί του Ανδρονίκου”Κομνηνοΰ. 

Γνωστός είναι ώσαύτως ό πρωτέκδίκος Σερρών Μανουήλ ό Σεβαστιανός (ΙΔ'/ΙΕ' αιών), 

βλ. Α. Ο α ϊ11 ο ιι, 1ίβ8 βΓοϊιϊνβδ άθ 8αϊηΙ - ^&η-Ρι·ο<ΐΓοπιβ ηχιγ 1β πιοηΐ Μέηόοέο, 
Παρίσι 1955, σ. 191’ πρβλ. Η. Μ ο ιΉ ζ, Όίβ Ζιιηαηιβη Ιυβί άοη ϋγζαηΐΐηίδοίιβη Ηϊβ- 

ΙοηΚβηι υη(1 ΟίίΓοηϊβΙβη (=Ργο£γ&πι άοδ Κ. Ηιιιη&ηϊδΙίΒοΚβη Ογπιη&δίυιηδ’ΐη Γ&ηόδ- 

ΙΐΙΐΙ 1896/1897 καί 1897/1898), μέρ. Α', σσ. 16 καί 49' μέρ. Β', σ. 7. Τό «Σεβαστια¬ 

νός» άπαντάται υπό τήν μορφήν «Σεβαστειανός», ίσως κατά παρετυμολογίαν ώς τοπικού 
έκ της Σεβαστείας. 

4. Ά θ. X. Μ π ο ύ τ ο υ ρ α, Τά νεοελληνικά κύρια δνόματα ϊστορικώς καί γλωσσι- 

κώς έρμηνευόμενα, Άθήναι 1912, σσ. 104 καί 106-108. 

5. Χφ. μονής Παναχράντου Άνδρου 49, φ. 43ν, 54ν καί 58Γ. Άπαξ απαντάται καί τα 
θηλυκόν ’Αργνροτζούλα (φ. 65Γ), Τύ χειρόγραφον χρονολογείται άπό του έτους 1795, περι¬ 

κλείει βμως ύλην έκ παρομοίων μοναστηριακών προθέσεων κατά πολύ προγενεστέρας έπαχής. 

6. Πρβλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Έκ της έκκλησιαστικης ύρολογίας; Πρωταϊερεύς) 

πρωθιερεύς) πρωτοπρεσβύτερος) πρωτοθύτης) πρωτοπαπάς ) πρωτοπαπαδίκιον, Έπιστ. 

ΈπετηρΙς Φιλοσ. Σχολής Πανεπ. * Αθηνών 24, 1973/1974, ιδίως σσ. 318-319. 
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παπά δέν μαρτυρεΐταΐ’ έκ των σχετικών σημειωμάτων έν μόνον (Σ 2) είναι 

χρονολογημένον. Τούτο έγράφη κατά Φεβρουάριον του 1567 έν Κωνσταντι- 

νουπόλεΐ, άλλα άναφέρει τον ’ Αργυρόπουλον μόνον ώς ιερέα, ούχί δέ ώς πρω- 

τοπαπάν. Κατά τό επόμενον έτος έχομεν άρκετάς μνείας (Β 1, Β 7, Μ) τοΰ 

βιβλιογράφου ώς μητροπολίτου Εφέσου, ή τελευταία δε ανάγεται είς τον 

Τανουάριον τοΰ 1568. Είναι επομένως φανερόν οτι ό πρωτοπαπάς *Αργυρό- 

πουλος έχειροτονήθη ώς επίσκοπος μεταξύ τοΰ Φεβρουάριου 1567 καί τοΰ 

Ιανουάριου 1568. 

Πιθανώτατα ό Άργυρόπουλος ήτο έγγαμος καί έν χηρεία κληρικός. "Ισως 

άκόμη ήσπάσθη τον μοναχικόν βίον άποκλειστικώς διά την είς επίσκοπον χει- 

ροτονίαν του. Μήπως άραγε αυτή σχετίζεται προς την έν τή Βασιλευούση πα¬ 

ρουσίαν του κατά Φεβρουάριον τοΰ 1567; Τοΰτο δέν φαίνεται άπίθανον έφ’ 

όσον μία τοιαύτη χειροτονία θά ήτο δύσκολον νά έγένετο είς την "Εφεσον, ή 

άκόμη καί είς την Σμύρνην, κατά τούς καιρούς εκείνους. Προς την άνύψωσιν 

τοΰ Άργυροπούλου είς μητροπολίτην ασφαλώς συνδέονται τά σχέδια των ευ¬ 

χαριστηρίων προσφωνήσεων κατά την χειροτονίαν άνωτέρω. 

Είς τά έγγραφα καί σημειώματα τής παρούσης συλλογής τά χρονικά όρια 

τοΰ Εφέσου Αθανασίου είναι άπό τοΰ Ίανουαρίου 1568 (Μ) μέχρι τοΰ Σε¬ 

πτεμβρίου 1577 (Ε). Πέρα τούτων δύο καί μόνον μνείαι περί τοΰ Αθανασίου 

έχουν έπισημανθή: 'Η πρώτη είναι ή υπογραφή του έν πατρίαρχικω συνοδικφ 

γράμματι τοΰ 'Ιερεμίου Β' τοΰ Ιουλίου 15751. Τότε ό Εφέσου πρέπει νά διέ- 

τριβεν έν Κωνσταντινουπόλει. Είς κατάλογον τών λογίων Ελλήνων τής εποχής 

είς τον όποιον οι ίδιοι έγραψαν τά όνόματά των προς χάριν τοΰ ΟβΓίαοΙι καί 

τον όποιον διέσωσεν ό Κρούσιος, φέρεται καί τό όνομα τοΰ Εφέσου ώς έξης: 

Ό ’Εφέσου μητροηολίτης}Αθανάσιος, νπέρτιμος καί εξαρχος πάσης Ασίας), 
24. Αιΐξ. 1576. ΙηάίοΙ. 3. ΟοηεΙαηΙίηοροΙί. (ΙαίηρααρβηαΓίιιβ βταί, βΓαιιίβ, 
ηβηεταηάιΐΒ. ΟΗ]1 ηοη τηΐλίΐο ρο8ΐ2. Έκ τούτου έξάγεται τό συμπέρασμα, 

ότι κατά τό έτος 1576 (Αύγουστον) ό * Αθανάσιος, λόγιος καί σεβάσμιος Ιε¬ 

ράρχης πεντηκονταετής, εύρίσκετο είς Κωνσταντινούπολή καί άπεβίωσε μετ’ 

ού πολύ. Πάντως κατά τον Σεπτέμβριον του 1577 (Ε) ήτο ουτος άκόμη έν 

ζωή. 

'Η εκκλησία τής Εφέσου κατά τόν Ιζ' αιώνα ήτο πλέον απλή σκιά τών 

1. Βλ. Τωμαδάκη, Μητρόπολις ’Εφέσου, σ. 26. 

2. Μ. Ο γ υ 5 ΐ α 5, Τυτοο^Γειβοί&β Ιι&π οοίο, Βασίλεια 1584, σ. 507* πρβλ. Τ ω- 

μ α δ ά κη, Μητρόπολις Εφέσου, σσ. 25-26. Ας σημειωθη, 6τι είς τόν έν λόγω κατάλο¬ 

γον περιλαμβάνεται καί τό όνομα του διαδόχου τοΰ Αθανασίου είς τήν Έφεσον, Σωφρο¬ 

νίου. Τοΰτο δεικνύει, οτι ό κατάλογος οΰτος τοΰ ΟογΙηοΙι δέν άντιπροσωπεύει κατάστασιν 
μιας ώρισμένης εποχής άλλα στηρίζεται είς σημειώματα 6χι σύγχρονα όλα τοΰ Αθανασίου. 
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παλαιών ενδόξων καιρών, δτε ή μητρόπολις περιελάμβανε σχεδόν 40 έπισκο- 

πάς1 2. ’Λλλ’ ή πρώτη λαιλαψ της τουρκικής κατακτήσεως καί των άθρόων 
έξισλαμισμών τοΰ ΙΔ' καί του ΙΕ' αίώνος8 εχεί παρέλθεΐ καί εύρισκόμεθα είς 

εποχήν οπού ή Εκκλησία έχει ήδη άποκτήσεί τήν άπαραίτητον διοικητικήν 
όργάνιυσιν καί δημιουργοΰνται σαφώς αί προϋποθέσεις δι’ έτι περαιτέρω άν- 

θησιν κατά τούς επομένους αιώνας. * Η μητρόπολις, μή περιλαμβάνουσα πλέον 

έπισκοπάς, έξηκολοΰθει κατέχουσα τήν δευτέραν θέσιν είς τήν προκαθεδρίαν3. 

Βασικήν καί αυθεντικήν μαρτυρίαν περί τής καταστάσεως τής μητροπό¬ 

λεως Εφέσου παρέχει σύγχρονον (1576) συνοπτικόν σημείωμα τοΰ Θεοδο¬ 

σίου Ζυγομαλά, γραφέν καί πάλιν χάριν του Οβρίβ,οίι. Αξίζει νά παρατεθή 

τούτο ολόκληρον ενταύθα: 

’Εφέσου έχει ιερείς* έν Έφέσω ου κάθηται νυν, δτι ήρήμωταΐ. παροι¬ 

κεί έν μια των επισκοπών αύτοϋ νυν Θνρα λεγομένη και προς Μαίανδρον κεί¬ 

μενη τον ποταμόν. Εις τά Θνρα εισιν ιερείς 4. Έν Φώκια [βίο] τη Νέα 10, έν 

Μαγνησία 3, εις τό λεγόμενον Ταμασαλίκιον 2, είς το σταυρόπήγιον τοΰ 'Α¬ 

γίου Κωνσταντίνου 4 μετά των πέριξ4, και είς τά λοιπά χωρία άνά 1 και 2 ιε¬ 

ρείς, έως 40 ή πλέον ή και ελαττον έσθ’ οτε πλήθος χριστιανών, οΐμαι, έως 

1000 όσπίτια, είσί καί ξένοι έτερα τόσα, οίκοϋντες καί μετοικονντες έν ταϊς 

χώραις πόσης τής επαρχίας5. 

Όλόκληρος λοιπόν ή επαρχία τοΰ Εφέσου περιελάμβανε, κατά τόν Ζυ- 

γομαλάν, 1000 οικίας χριστιανών καί ϊσον περίπου άριθμόν οικιών «ξένων». 

Μάλλον πρόκειται περί έποίκων έξ άλλων τόπων, πολλών έκ τών νήσων τοΰ 

Αιγαίου, ο! όποιοι κατ’ εκείνους τούς καιρούς αρχίζουν νά εγκαθίστανται είς 

τήν περιοχήν6. Εμμέσως ό Ζυγομαλάς παρέχει τήν άξιόλογον, άλλα μή προσε- 

χθεΐσαν, πληροφορίαν, δτι οί έποικοι ορθόδοξοι Έλληνες ήσαν ισάριθμοι προς 

τούς ήδη διαβιοΰντας εκεί, άλλα φαίνεται ότι δέν ήσαν άκόμη μονίμως εγκατε¬ 

στημένοι έφ* οσον άναφέρονται ώς «οίκοΰντες καί μετοικοΰντες έν ταΐς χώραις 

πάσης τής επαρχίας». 

1. Πρβλ. 1. ϋβΓΓΟυζόβ, ΝοΙίΙί&ο βρϊδοορ&ίιιυΐϊΐ Εοοίβδΐ&ο ΟοηδΙαηΙίηορο- 
ΙϊΙ&η&β, Παρίσι 1981, σ. 233. 

2. 8 ρ. V γ γ ο η ϊ 3, ΤΙιθ ΌθοΠηθ οί Μβίϋθν&Ι ΗβΙΙβηίδπι ΐη Αδί& ΜίηοΓ &ηά 
Ιίιβ ΡΓοσβδδ οί ΙδΙ&ηηΐζ&Ιϊοη Γγοπι ίίΐθ ΕΙβνβΙΙι ΙίίΓοιΐδίι Ιΐιβ ΡΐίίββηΜ ΟοηΙαπθδ, Μπέρ- 

κλείί 1971, σσ. 297-299, καί 343-348. Στ. Ί. Κ ο υ ρ ο ύ σ η, Μανουήλ Γαβαλάς εϊτα 
Ματθαίος μητροπολίτης Εφέσου (1271/2-1355/60), τόμ. Α', ’Λθήναι 1972, σσ. 348-350. 

3. ϋ 8 γ γ ο « ζ β 5, ΝοΙίίϊαο, σ. 419. 

4. "Αλλο σύχγρονον σημείωμα τοποθετεί τό σταυρόπηγιακόν τοΰτο μοναστήριον τοΰ 
* Αγίου Κωνσταντίνου παρά τόν Ταρχανιώτην, ήτοι τόν ποταμόν Έρμον, βλ. Π ο λ έ μ η, 
Αναγραφή πατριαρχικών εξαρτημάτων, σ. 117. 

5. Ε. ΝοΙϊοβ ύϊθ£Γ&ρ1ιΐιΐυι? $υτ Ιβ&η βΐ ΤΙιβοςΙοδο Ζγ£0ΐηα]&3, Πα¬ 

ρίσι 1889, σ. 197. 

6. Βακαλόπουλος, £νθ’ άνωτ., σσ. 374 κέξ. 
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*Ως λέγει ό Ζυγομαλάς, ή πόλις τής Έφέ ~ου «ήρήμωται». Τούτο έπιβε- 

βαιοΰται καί υπό των ξένων επισκεπτών, οι όποιοι δεν παρέλείπον νά μεταβαί¬ 

νουν εις τά ερείπια τής ιστορικής πόλεως, μιας έκ των «Επτά έκκλησίών» τής 

Ασίας. Παρά τά ερείπια ύφίστατο τουρκικόν χωρίον γνωστόν ώς Ατ}α&οΙ\ι}ι1> 

ήτοι "Αγιος Θεολόγος2. Κατά τον έπόμενον αιώνα ρητώς άναφέρεται, 6τι τό 

Αγ&δοΐΐΐΐί ούδεμίαν χριστιανικήν οικογένειαν περιελάμβανεν3, ή δέ άπό Σμύρ¬ 

νης εις Έφεσον οδός είχε καταστή λίαν επικίνδυνος εξ αιτίας τών ληστών4. 

Έλληνες εγκαθίστανται εις τό χωρίον μόλις άπό τών αρχών του ΙΘ' αίώνος5, 

άλλά πληθύνονται καί κατά τό 1922 τό Αγαδοΐαΐί φέρεται ώς κατοικούμενον 

υπό 350 ατόμων, πάντων Ελλήνων6. 

Μετά την ουσιαστικήν καταστροφήν τής μεσαιωνικής Εφέσου δεν άνε- 

πτύχθη ιδιαιτέρως πολυάνθρωπος χριστιανική κοινότης εις ούδεμίαν έκ τών 

πόλεων τής μητροπόλεως καί ούτως ό άρχιερεύς, μέχρι καί τών τελευταίων ε¬ 

τών, δεν διέθετε μόνιμον έδραν. 'Η Νέα Φώκαια μόνον είχε συμπαγή ελληνι¬ 

κόν πληθυσμόν άλλά λόγω τής θέσεώς της δεν προσεφέρετο ώς μητροπολιτική 

έδρα. ’Ήδη άπό του ΙΕΤ αίώνος λέγεται, ότι ό Εφέσου εδρεύει έν Μαγνησίά7, 

άλλά καί κατά τον ΙΘ/ αιώνα καί μετέπειτα πάλιν εκεί ήδρευε8. Κατά τον Ζυ- 

1. Σήμερον καί τούτο έχει πλέον άντικατασταθή όπό του καθαρώς τουρκικού ονό¬ 

ματος £βΙ]υΙ(. 

2. ΙΙρβλ. Ν. Α. Β έ η, Μελετήματα σχετικά πρός τήν μεσαιωνικήν Έφεσον καί 

τόν καλούμενον Θεολόγον, ’Αρχαιαλογική Έφημερίς, £τ. 1953/54, σσ. 263-283. 

3. "νν ϊι β 1 6 Γ, ένθ’άνωτ., σ. 255. Η ΐ ο & ιι I, ένθ’άνωτ., σ. 54. Τϊΐ. βΐϊΐϊΐΐι, 

Κθΐη&Γ^δ ιιροη Ιΐιβ Μ&ηηβΓ5, ΗβΗ^ίοη ηηά ΟονθΓηιηβηΙ οί Ιϊιβ ΤιΐΓΐίΒ, Λονδΐνον 1678, 

σ. 256. 

4. Κατά τόν «Ιοίτη ϋονβΐ {1670} είς ,ί. Τ Η. Β β η 1, Ε&Ηγ νο /&£θδ &ηά ΤΓηνβΙδ 

ίη Ιΐιβ Ββν&ηί, Λονδΐνον 1893, σσ. 141-142. 

5. Ένδείκτικώς μόνον άναφέρονταί ολίγα σχετικά έκ περιηγητών: Ό Βύρων μετά τοΰ 

ΗοΜιουεθ εδρον μόνον "Ελληνα τόν αρτοποιόν του χωρίου καί 3-4 άλλους άλιεΐς ζώντας 

πλησίον τοΰ ποταμού (1810), βλ. Ε ο γ ά Β ι* ο τι £ 1ι I ο η [=«ί. 0. ΗοΜιοτιβθ], ΤΓ&νβΙδ 

ϊη ΑίΕειηϊει ηηά ΟΙΙιθγ Ρι·ονϊηο65 οί ΤιΐΓΐϊβγ ΐη 1809 & 1810. Α ηβνν βάΐΐϊοη, Λονδΐ¬ 

νον 1855, τόμ. Β', σ. 72* είς μόνον Έλλην{1826), ,Ε Η & Γ 11 β γ, Κοδθ&ΓΟΪιβδ ίη Ογθθοο 

αηά Ιΐιβ Εβν&ηί, Λονδΐνον 1831, σ. 254' όλίγοι "Ελληνες πάμπτωχοι, τουρκόφωνοι, ά- 

σχολούμενοι είς τήν γεωργικήν, I. Ε ίη 6 Γ 8 ο η, ΕβΙΙβΓβ ίΓΟΠΐ Ιΐιβ Αθ^β&η, Λονδΐνον 

1829, τόμ. Α', σσ. 130-131. 2 Έλληνες, κηπουρός καί καφεπώλης, ^ & 1 δΐΐ, ένθ’ άνωτ., 

τόμ. Λ', σ. 65’ κατ’ Αμερικανόν μισσιονάριον (1832) "Ελληνες της περιοχής έπεσκέπτοντο 
κρυφίως τά έρείπια τοΰ ναοΰ τοΰ Θεολόγου καί έτέλουν λειτουργίαν κατά τήν έορτάβιμον 

ήμέραν, βλ. .1. Β γ β\ν θ γ, ΡαΙπιοδ &ηι! Ιΐιβ 8βνβη ΟίιιίΓοίιβδ οί Αδϊ&, Μπρίτζπορτ 
1852, σ. 42. 

6. Κονταγιάννης, ένθ’ άνωτ., σ. 320. 

7. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαγνησία ή ύπό Σιπύλω, σ. 660. Τ ω¬ 

μά δάκη, Μητρόπολις Εφέσου, σ. 16. 

8. Είς τό βιβλίον τών Λν 3. 1 5 Κ / ΑΙΙοΐΏ, ένθ’ άνωτ., τόμ. Β', έναντι σ. 13, χαλ¬ 

κογραφία παρίστα τήν ένθρόνισιν άρχιερέως έν τω μητροπολιτικφ ναφ τής Μαγνησίας (Ιη- 
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γομαλαν, έν έτει 1570 ό Εφέσου «παροικεί» εις τά Θεΐρα. *0 κατά τό έτος 

1739 έπισκεφΟείς το Κουσάντασι (δοθ,ΐα Νυον&) ΚϊοϊίΒιΓά Ροοοοίίβ εδρε κα- 

τοικοΰντα παρά τον εκεί ναόν τον Εφέσου, διά τον όποιον είχε, φαίνεται, συ¬ 

στατικήν επιστολήν καί 6 όποιος του έξέθεσε τά τής επαρχίας1. 'Η παραμονή 

του μητροπολίτου εις το Κουσάντασι μαρτυρεΐται καί υπό άλλης πηγής τής 
εποχής2. Κατά τον ’ Οκτώβριον του 1830 ό Βτβ\νθ.Γ εδρε τον ήλικίωμένον μη¬ 

τροπολίτην Εφέσου διαμένοντα εις τά Βούρλα καί δ όποιος άπεβίωσεν έξ 

αποπληξίας έν Σμύρνη μετ’ ού πολύ3. Οδτος πρέπει νά εϊναι ό Μακάριος 

(1821-1830 )4. Μετέπείτα καί μέχρι τής Καταστροφής ό Εφέσου διαμένει ότέ 
μέν έν Κορδελιω τής Σμύρνης (άνήκον έν τούτοις είς τήν δικαιοδοσίαν του) 

ότέ δέ έν Μαγνησία5. 

δΙΜΙβΙϊοη οί Πιβ Βίδίιορ ίπ ΙΗβ ΜβίΓοροΙϊΙβπ ΟϊπιγοΚ οϊ Μβ^ηβδΐβ). Δέν λέγεται είς τό 
κείμενον περί ποιου ναοΰ πρόκειται, γράφεται όμως δτι οί έν Μαγνησία χριστιανοί ιδιαι¬ 

τέρως τιμούν τόν "Αγιον Γεώργιον (σ. 16). 'Ο ενθρονιζόμενος άρχίερεύς πρέπει νά είναι ό 

Εφέσου Χρύσανθος (1830-1836), πρβλ. Τωμαδάκη, Μητρόπολις Εφέσου, σ. 95. 

Κατά τάς πληροφορίας των περιηγητών άπό τοϋ ΙΖ' αίώνος μέχρι τοϋ 1830 είς τήν 

Μαγνησίαν ύφίστατο μία καί μόνη ελληνική εκκλησία καί έν μοναστήριον τό όποιον φαί¬ 

νεται, οτι ήτο έξω τής πόλεως βλ. Κ. Ο Η & η (11 8 Γ, Ττ&νβίδ ϊπ Αδί« Μϊπογ, Δουβλΐνον 
1785, σ. 267. Μετέπείτα ή Μαγνησία κατέστη έδρα του έπισκόπου Ερυθρών, τιτουλα¬ 

ρίου του Εφέσου ή του Σμύρνης, βλ. Τ ωμαδάκη, Μητρόπολις Εφέσου, σσ. 106-107. 

Πάντως φαίνεται δτι τό έλληνικόν στοίχεΐον δέν ήτο Ιδιαιτέρως άκμαΐον πρό τοϋ ΙΗ' 

αίώνος έν Μαγνησίφ. Κατ’ άσφαλή εϊδησιν, περί τό 1870 ή Μαγνησία περιελάμβανε 7.000 

"Ελληνας, «οδτοι δέ κατάγονται έκ διαφόρων μερών, άλλ’ οί πλεΐστοί έκ της Μιτυλήνης, 
κατά διαφόρους έποχάς έλθόντες καί άποκατασταθέντες ένταΰθα... Κατά δεύτερον λόγον ώς 
πρός τόν άριθμόν έρχονται οί έκ Πελοποννήσου καταγόμενοι, καί οί έπί Όρλώφ καί ΑΙκατε- 

ρίνης, ένεκα τής σύμβασης τότε έπαναστάσεως τής Πελοποννήσου, προσφυγόντες είς τά 
μέρη ταϋτα». Βλ. X. Δασκαλάκη, Στατιστική τών έν Μαγνησίφ σχολείων, "Ομηρος 
2, 1874, σ. 474. 

1. Η. Ροοοοίίβ, Α ΟβδοπρΗοη οί ί,Κβ Εβδί βπά 8οπιβ ΟίΚβΓ ΟουηΙιϊβδ, 
Λονδΐνον 1743, τόμ, Β', μέρ. Β', σ. 45. Ποιος είναι ό μητροπολίτης οδτος είναι άγνωστον, 

διότι ύπάρχει χάσμα είς τά έτη 1712-1746, Τωμαδάκη, Μητρόπολις Εφέσου, σ. 50. 

2. 3. Α β. V & η Ε £ σι ο η ί καί ά. Η β γ ιη β η, ΤΓβνθΙδ ΙΙίΓου^ίι ΡβΗ οί Ε«- 

Γορο, Αδίβ Μϊπογ, ίίιβ Ιδί&ηάδ οί ΙΙιβ ΑΓοΗίρβΙ&^ο, 8^γϊ0ι, Ρβίεδίϊηθ, Ε§γρΙ, Μοηηί, 

δΐηβΐ βίο., Λονδΐνον 1759, τόμ. Α', σ. 122. Είναι άγνωστον ποιος έκ τών δύο ταξιδιωτών 
έπεσκέφθη τό Κουσάντασι, πάντως μεταξύ τών έτών 1700-1720, καί έφιλοξενήθη ύπό του 
έκεΐ διαμένοντος μητροπολίτου Εφέσου, λίαν προκεχωρημένου τήν ήλικίαν, είς τήν δι¬ 

καιοδοσίαν τοΰ οποίου ΰπήγετο καί ή Σάμος (!). Καθ’ ά γράφει ό 'Ολλανδός περιηγητής, 
ό Εφέσου προσέφερεν είς αύτόν καί σαμιώτικο μοσχάτο" φαίνεται δτι τοϋτο ήρεσεν Ιδιαι¬ 

τέρως είς τόν περιηγητήν, ώστε ύπό τήν έπήρειάν του έθεώρησε καί τήν πατρίδα τοϋ 
οίνου ώς άνήκουσαν είς τόν φιλόφρονα μητροπολίτην. 

3. Β Γ β \ν β Γ, ένθ1 άνωτ., σσ. 51-52. 

4. Πρβλ. Τωμαδάκη, Μητρόπολις Εφέσου, σ. 95. 

5. Ν. Τζολόζογλου, Μονογραφία περί Κασαμπά, Ξενοφάνης 1, 1910, σσ. 



362 Δημητρίου Τ. ΙΙολέμη 

Τό σημείωμα Β 19 ανωτέρω κατονομάζει 8 όφφικίαλίους ιερείς των Θεί- 

ρων* ό Ζυγομαλάς αναγράφει μόνον 4. ’Ίσως εις τούς ανωτέρω οκτώ περιλαμ¬ 

βάνονται καί οί τών πλησιοχώρων οικισμών. Πάντως τά Θεΐρα (άρχαιοτέρα 

γραφή «Θύρα») συνδέονται από παλαιού μετά τής Εφέσου έφ’ όσον μαρτυρεΐ- 

ται, ότι τή επαύριον τής καταλήψεως καί λεηλασίας τής τελευταίας (1305) 

πλειστοι έκ τών κατοίκων μετεφέρθησαν εις τά Θεΐρα1. Φαίνεται ότι κατά 

τον Ιζ' αιώνα οί χριστιανοί τής περιοχής ήσαν τουρκόφωνοι2. Κατά τούς επο¬ 

μένους αιώνας τά Θεΐρα λέγεται, ότι διαθέτουν δύο ναούς διά τον χριστιανι¬ 

κόν πληθυσμόν των δ όποιος δεν υπερβαίνει τούς 100 πιστούς3, οι Τούρκοι 

είναι κατά πολύ περισσότεροι. 

Κατά τό σημείωμα Λ ανωτέρω, ό Εφέσου Αθανάσιος έπεράτωσε τήν 

γραφήν τού κώδικος κατά τήν 1 Μαΐου, 1576. 

Εις τινα σημειώματα του λονδινίου χειρογράφου μνημονεύονται οί σύγ¬ 

χρονοι πατριάρχαι καί τών τεσσάρων θρόνων. Ούτως εις τό Β 1 [14 Μαίου 

1568] άναφέρονται οι Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνης Γ' (1565-1572 καί 

1580-1584), Αντιόχειας Ιωακείμ Δ' (1540 καί 1542/43 - 1576)4, Αλε¬ 

ξάνδρειάς Ιωακείμ (1487-1567 )5 καί Ιεροσολύμων Γερμανός (1534-1579 )6. 

Μία άσυμφωνία παρατηρεΐται μεταξύ τής ήμερομηνίας τού σημειώματος καί 

τού θανάτου τού Αλεξάνδρειάς, δ όποιος, κατ’ ασφαλή πηγήν, έτελεύτησε τήν 

17 Σεπτεμβρίου 15677. Έν τούτοις, ούδεμία έκ τών ημερομηνιών τούτων εΐ- 

33-34. Ό Σ τ. Έ. Π α π α 8 ό π ο υ λ ο ς, Νέα Έφεσος, ’Αθήναι 1965, σ. 110 γράφει, 

ότι τό Κορδελιό ήτο ή θερινή διαμονή καί ή Μαγνησία ή χειμερινή. 

1. V Γ γ ο η ΐ 3, ένθ’ άνωτ., σσ. 251-252. 

2. Σπ. Κ. Παπαγεωργίου, 'Οδοιπορικόν Ιακώβου Μηλοίτη, Παρνασσός 

6, 1882, σ. 636. 

3. V & η Ε £ πι ο η I καί II θ γ η α η, ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σσ. 139-140. 0 Η & η- 

άΐ 0 Γ, ένθ’ άνωτ., σ. 262. Είς τό πρώτον βιβλίον λέγεται, ότι είς ναόν τών Θείρων εύρί- 

σκετο άγαλμα του Χρίστου Ιδιαιτέρως τιμώμενον ύπό τών πιστών, 

4. Γνωστός ώς ΙΒη <ίοΐιπιιη& είχε ταραχώδη πατριαρχείαν καί δέν έμεινεν άνευ 

άνταπαιτητοϋ, βλ. X ρ. ’Α. Παπαδοπούλου, Ιστορία της Εκκλησίας Αντιόχειας, 

Αλεξάνδρεια 1951, σσ. 989-990. 

5. Είναι ό περίφημος Ιωακείμ ό Πάνυ ό Αθηναίος, δ δποΐος λέγεται, ότι έπατριάρ- 

χευσεν έπί όγδοήκοντα όλα έτη καί άπεβίωσεν έν ηλικία 119 έτών! Βλ. X ρ. ’Α. Παπα¬ 

δοπούλου, Ιωακείμ δ Πάνυ έξ Αθηνών, πάπας καί πατριάρχης Αλεξάνδρειάς (1487- 

1569), ΕΕΒΣ 7, 1930, σσ. 159-179· ΐδίου, Ιστορία της Εκκλησίας Αλεξάνδρειάς, 

Αλεξάνδρεια 1935, σσ. 589-612· Γ . Γ. Μ α ζ α ρ ά κ η, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής 
έν Αίγύπτω Όρθοδόξου Εκκλησίας, Αλεξάνδρεια 1932, σσ. 81-102. 

6. Τ. ’Α. Γ ρ ι τ σ ο π ο ύ λ ο υ, Ό Ιεροσολύμων Γερμανός (1534-1579), ΕΕΒΣ 
28, 1958, σσ. 406-413: Άνδρ. Τ η λ λ υ ρ ί δ η, Περί τον Γερμανόν Ιεροσολύμων, Γρη- 

γόριος ό Παλαμάς 58, 1975, σσ. 224-233. 

7. Μαζαράκης, ένθ’ άνωτ., σσ. 88-89, 



Σύμβολού είς τήν Ιστορίαν της μητροπόλεως Εφέσου 363 

ναι άμφισβητήσιμος* ό θάνατος του πατριάρχου δεν εΤχε Γσως περιέλθει είς 
γνώσιν του Εφέσου είς τήν άπομεμακρυσμένην Νέαν Φώκαιαν, ή άλλην πόλιν 

της επαρχίας του κατά τον Μάιον του 1568. *0 τήν θέσιν του Αθανασίου είς 

το ίδιον σημείωμα λαβών Σωφρόνιος είναι πιθανώτατα όχι ό άμεσος διάδοχος 
αύτοΰ άλλα ό Σωφρόνιος Β' (1585-1606 )ι. 

Εις το σημείωμα Β 10 άρχικώς είχομεν μόνον τήν άντικατάστασίν του 

Αλεξάνδρειάς Ίίοακείμ διά του Σιλβέστρου (1569-1590 )1 2, αλλά μ,εταγενεστέρα 
χειρ έπέφερεν άλλαγάς και οί πατριάρχαι έχουν ώς ακολούθως: Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως Ιερεμίας [Β' ό Τρανός, 1572-1579, 1580-1584 καί 1587-1595], 

Αντιόχειας Μιχαήλ (Ζ', 1576-1582), Αλεξάνδρειάς Μελέτιος [ό ΙΓηγάς, 

1590-1601] καί 'Ιεροσολύμων Σωφρόνιος (Δ', 1579-1608)3. Αί διορθώσεις 

είς τα ονόματα των πατριάρχων έγένοντο μετά τό 1590, άναμφιβόλως υπό 

του Εφέσου Σωφρονίου Β' θέσαντος καί τό ίδικόν του όνομα, παρά τήν μνείαν 

του Αντιόχειας Μιχαήλ θανόντος οκτώ έτη ένωρίτερον. Τοΰτο μερικώς δι¬ 

καιολογείται έκ τής τότε χαώδους έν Αντιόχεια καταστάσεως καί τής άβε- 

βαιότητος ώς προς τόν προκαθήμενον. 

Τό όνομα του οικουμενικού πατριάρχου Μητροφάνους Γ' εΓχεν άρχικώς 

περίληφθή είς τά σημειώματα Β 11 καί Β 12. 

Περίεργον αναγραφήν εμφανίζει τό δεύτερον μέρος του σημειώματος 

Β 8, άναφέρον πατριάρχην Ιεροσολύμων Αθανάσιον. Ούδείς βεβαίως Αθανά¬ 

σιος κατείχε τόν θρόνον κατ’ εκείνους τούς χρόνους. Θά ήδύνατό τις νά ύπο- 

θέση, ότι πιθανώς ό Εφέσου Αθανάσιος άνέμενεν (ή έθεώρει ώς βεβαίαν) 

τήν είς τόν ίεροσολυμιτικόν θρόνον άνάρρησίν του. Τοιαύτη όμως ύπόθεσις 

δέν δύναται νά στηριχθή, δεδομένου ότι ό Ιεροσολύμων Γερμανός περέμεινεν 

επί του θρόνου του καθ’ όλην τήν περίοδον των σημειωμάτων άνωτέρω καί ότε 

έτέθη θέμα διαδόχου του (1579), ό Εφέσου Αθανάσιος πιθανώτατα εΓχεν 

ήδη άποθάνει. "ίσως κατά τινα μετάβασίν του είς Κωνσταντινούπολή διήλθεν 

ό Γερμανός διά τής μητροπόλεως Εφέσου καί επί τή έπισκέψει έσημείωσεν 

ό βιβλιογράφος εις τό χειρόγραφον τήν παρουσίαν τοΰ πατριάρχου (προφανώς 
έπ* εύκαιρί^ πατριαρχικής λειτουργίας) καί έκ παραδρομής άνέγραψεν «Α¬ 

θανασίου» άντί «Γερμανού». 

ΔΙΙΜΗΤΡίΟΣ. Γ. ΠΟΛΕΜΙΓΣ 

1. Τωμαδάκη, Μητρόπολις Εφέσου, σσ, 34-35. 

2. Μαζαράκης. ενΟ* άνωτ., σσ- 102-129. Παπαδοπούλου, *Γστορία της 
Εκκλησίας ’Αλεςανδρείας, σσ. 014 - 638. Ε ύ X. Κ ο υ ρ ί λ α, Μοναχολογία, Εναίσιμα 
Χρυσοστόμου 1 Ιαπαδοπούλου, Άθηναι 1931, σσ. 111-122. 

3. Τ\ Ά. Γ ρ ι τ σ ο κ ο ύ λ ο υ, Οί πατριάρχαι Ιεροσολύμων Σο^φρόνιος καί Θεο¬ 

φάνης, ΔΙΕΕ 13, 1959, σσ. 218-240, 



ΛΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΛΟΓΡΑΦΙΑ καί άλλοι, οροί 

(βλ. πρόσθεν σσ. 42 καί 262) 

1. Λ Βιογραφία, λ. γνωστή εις τά Λεξικά σημαίνει τήν γραφήν (ζω¬ 

γραφιάν) επί λείας επιφάνειας. Πρβλ. τον Κύριλλον Κυζίκου ^Κων¬ 

σταντίνον Στιλβήν, μετά τό 1204), γράφοντα περί των Λατίνων: οί δέ πλείονς 

αυτών ουδέ τάς άγιας εικόνας και μάλιστα οί αρχιερείς (αύτών προσκυνοΰσιν) 

ουδέ γράφουσιν εικόνας άγιων, πλήν τής Σταυρώσεοις του Χρίστου και ταν- 

την ουδέ διά λειογραφ ί ας άνιστοροϋσιν, άλλά π ε π τ ή ν, ώσπερ τι 

των γλυπτών (ΚΕΒ 21, 1963, σ. 72, ΟβίΐΟΐΐΖθδ). Επομένως επί κεράμου 

άνωμάλου επιφάνειας άνάγλυφον, ή οποία καί έκλιβανίζετο διά νά καταστή 

στερεά. 

2. ΓΥλογραφία, Ύλογραφικός, -ή (γνωστόν το λήμμα ύλογράφος επί 

του τεχνίτου). Είκών μεγάλη υλογραφική (στ. 1174) καί έτέρα είκών Ολογρα¬ 

φία (στ. 1190 καί αλλαχού) εις τήν Τυπικήν Διάταξιν Μιχαήλ τοΰ 

Άτταλε.ιάτου (Ρ. Ο & ιι ί ΐ θ γ, ΚΪΙΒ 39, 1981), άντιτίθενται πρός τε 

τάς έγκαύστους εικόνας (βλ. στ. 1223), τάς χυμευτάς, καί δή τάς μεταλλι- 

κάς: χρυσάς, άργυράς, διαχρύσονς καί άχρνσώτους (στ. 1185, 1188, 1222), 

κατεσκευάσθησαν δηλονότι επί χρωσθέντος κηρωτού παν ν ίου προσηρμοσμένου 

σανίδι (πρβλ. τον ϋ ιι ο & η £ θ, 01ο88. έν λ. κηρόχυτος γραφή). 

3. Κλήμης ό Άλεξανδρεύς (Προτρεπτικός IV) έχρησίμο- 

ποίησεν επί εθνικών ειδώλων τούς όρους αγάλματα, ανδρείκελα, εικόνες, εκ¬ 

μαγεία, ξόανα, κατά τάς περιπτώσεις. 'Ως πρός τήν ύλην έξ ής κατεσκευάζον- 

το (ή καί έκοσμουντο): τί ό’ άλλο χρυσός ή άργυρος ή άδάμαζ ή σίδηρος ή 

χαλκός ή έλέφας (=έλεφαντοστοΰν) ή λίθοι τίμιοι; ΟύχΙ γή τε καί έκ γης; 

Καί Ιππόλυτος, Εις τον Δανιήλ (Β', XXVII) έγραψε περί των 

συγχρόνων του ειδωλολάτρων άλλους προσκυνεΐν χ ρ ύ σ ε ο ν, ετέρους δέ τον 

αργυρεον, άλλους δέ τό χ ά λ κ ε ο ν, τινάς τον δι’ ελέφαντας συγ¬ 

κείμενον, πολ?,ονς τον όστράκινον (=κεραμεοΰν) καί λίθινον σέβοντας. 

Ν. Β. Τ. 



Μ ΚΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΜΕΑΙΤΗΝΤΩΤΗΝ ΑΓΩΓΗ 

Ή κατά Χριστόν αγωγή 

Ό άνθρωπος και ή έν γένει συμπεριφορά του ήτο παλαιόθεν άντικείμενον 

έξετάσεως των διανοουμένων, άφ’ ής δμως ό Δημόκριτος συνέγραψε βιβλία 

περί Ηθικής1 2, πολλοί μετ’ αυτόν έπλούτισαν την σχετικήν βιβλιογραφίαν, 

είς την οποίαν έξέχουσαν θέτιν κατέχουν τα ηθικά συγγράμματα του Άρΐ- 

στοτέλους τόσον διά τό περιεχόμενόν των δσον καί έκ του ότι διεσώθησαν πλή¬ 

ρη*. *Η ηθική, ώς κλάδος τής φιλοσοφίας περιελαμβάνετο καί είς τήν διδασκα¬ 

λίαν των Στωϊκών, έξ ής εφθασαν μέχρι ημών άποσπασματίκαί πληροφορίαι 

περί παθών, περί αρετής..., περί καθηκόντων, ήδη από τής έμφανίσεως τής φι¬ 

λοσοφίας ταύτης, έν ή διακρίνεται έξέλιξις, διότι ο μέν Κιτιενς Ζήνων καί ό 

Κλεάνθης ώς άν αρχαιότεροι άφελέοτερον περί των πραγμάτων άιέλαβον*, 

ένω οί διαδεχθέντες αύτούς συνέγραψαν είδικώτερα έργα περί ηθικής4. "Ας 

προστεθή 6τΐ πληροφορίαι περί τής ηθικής δεν εύρίσκονται μόνον είς τά σχε¬ 

δόν ομώνυμα έργα, άλλα καί είς άλλα περεμφερώς ονομαζόμενα5. Την κατά- 

στασιν ταύτην χρονικώς διεδέχθη ό Χριστιανισμός, πλεΐστοι δέ Πατέρες τής 

Εκκλησίας έξέφρασαν τάς σχετικάς των άπόψείς είτε εύκαιριακώς, ήτοι 

είς Ιργα διαφόρου περιεχομένου6, είτε καιρίως είς έργα έπιγραφόμενα κατά 

1. Πβ. Δημοκρίτου Υπομνημάτων ήθικών (α ΟΚ 68 [55] Β 4α. 'ΐπενθυμί- 

ζομεν ότι πρόκειται περί έργου τοΰ οποίου ούδέν έτερον πλήν της έπιγρκφής του κετέχο- 

μεν. Προσθέτομεν ότι κατά τόν Διογένη τόν Λαέρτιον, IX, 46, άντιγράφοντα έκ τοΰ 
Θρασύλλου, ό Δημόκριτος είχε συγγράψει καί έτερα έπτά ηθικά έργα, έξ ένίων δέ διεσώ- 

θησαν καί όλίγαι λέξεις πέρα της έπιγραφής των* πβ. ΟΚ 68[55] Β Οα-4. Πβ. καί Μ, 

8 ο 1 ο ν ΐ η β, ΌέιηοοιΊΙβ. ΟοοΙπηβε ρίιΐΐοβορίιίςυβδ βΐ ΡβΠβχΐοηδ ΓηοΓαΙθδ, Ραρϊδ 1928. 

Επίσης: Θ. Παπαδοπούλου, Δημόκριτος... (Αθήνα 1979)3, ιδία έν σσ. 260-290. 

2. Διεσώθησαν ώς γνωστόν τρία έργα: α') Ηθικά Εύδήμεια είς βιβλ. 7, β') Ηθικά 
Μεγάλα, είς βιβλ. 2 καί γ') Ηθικά Νικομάχεια, είς βιβλ. 10. Περί τής Ηθικής τοΰ Άρι- 

στοτέλους πβ. γενικώς Κ. Δ. Γ ε ω ρ γ ο ύ λ η, Αριστοτέλης ό Σταγιρίτης, Θεσσαλονίκη 
19.62, σσ. 235-356. 

3. Διογ. Λαέρτιος VII, 84. 

4. Πβ. Ήρίλλου Καρχηδονίου, Θέσεων ηθικών, 8νΈ I, σ. 91,21, Διονυσίου Ήρα- 

κλεώτου, Περί βαρβαρικών έθών, 8νΡ I, σ. 93,26, Σφαίρου, ΙΙερί ηθικής διατάξεως, 8νΡ 
I, σ. 139,30, Χρυσίππου, Ηθικά ζητήματα, 8νΡ, III, σ. 197,25 καί Υπογραφή τον λό¬ 

γον τον (ήθικοΰ) πράς Θεόπομπον Α', αύτ. σ. 204, 21. 

5. Πβ. Ζήνωνος [Ηθικά] 8νΓ I, σσ. 41-63, Κλεάνθους [Ηθικά], αυτόθι, σσ. 125- 

133 κ.ά. 

6. Πβ. ένδεικτικώς: Κλήμεντος Άλεξανδρέως Παιδαγωγός, ΡΟ 8, 247-681. 

Ώριγένους Είς μαρτύριον προτρεπτικός λόγος, ΡΟ 11, 564-638. Μακαρίου τοϋ Αίγυπτίου 



366 
Νικολάου Γ. Πολίτου 

το πλεΐστον «ηθικά»1. Μεταξύ δέ τούτων καταλέγεται καί 6 Θεόδ. Μελητι- 

νιώτης, ό συγγράψας εννέα ήθικάς διαλέξεις2· τάς γνώμας του δέ περί άγωγής 

θα α »απτυξωμεν εν συνεχεία, πρώτον μέν διότι παρέχουν πληροφορίας όσον 

άφορα εις τήν προτεινομένην ύπ’ αύτοΰ μορφήν άγωγής κατά τό β' ήμίσυ 

του ιδ’ αίώνος, έπειτα δέ διότι αί εν ταϊς διαλέξεσι «παιδαγωγικαί» του 

απόψεις πρέπει Λα τύχουν προσοχής, καθ’όσον ό Μελιτηνιώτης επί δέκα 

οκτώ έτη προΐστατο τής πατριαρχικής Σχολής3, τοΰ3’ οπερ σημαίνει ότι θά 

ειχεν αποκρυσταλλώσει ώρισμένας απόψεις περί άγωγής. 

Έκ προοιμίου πρέπει νά λεχθή ότι κατά τόν όρθώς βιούμενον χριστιανι¬ 

σμόν ό άνθρωπος είναι προσωπικώς υπεύθυνος διά τάς πράξεις του. Δεν 

εύσταθοΰν αυτόθι δικαίολογίαι τού τύπου «παρεσύρθην», καθ’ όσον ή μετά- 

πτωτική επίπονος κατάστασις του ανθρώπου ήρχίσεν, άφ’ ής δεν έγένετο απο¬ 

δεκτή τοιαύτη δικαιολογία. Άλλ’ έν τοιαύτη περίπτώσεί, τού ανθρώπου δηλ. 

αποφασίζοντας αύτεξουσίως, είναι λυσιτελής ή διδασκαλία; Άν ναί, τότε πώς 

πρέπει νά αντιμετωπίζεται ούτος, ώστε ή διδασκαλία νά καταστή έπωφελής. 

Διευκρινίζομεν ότι τά λεγάμενα περί διδασκαλίας δέν αφορούν εις τήν μετάδο- 

σιν γνώσεων, άλλ’ εις τήν ήθικήν του ανθρώπου κατάρτισιν διά τήν καλλίτέραν 

επί γης διαβίωσιν επί τω τέλει τής θεώσεώς του. Παρ’ όλον όμως ότι ή θέωσις 

προϋποθέτει ένωσιν μετά τού Θεού — ό Χριστός προβάλλεται υπό των Πατέρων 

παράδειγμα προς μίμησιν4— παρατηροΰμεν ότι ό Μελιτηνιώτης θεωρεί ώς ύπό- 

ΓΓερί ελευθερίας νοός, ΡΟ 34, 936-968. Μ. Βασιλείου Περί αρετής καί κακίας, ΡΟ 32, 

1115-1382. Μάρκου ερημίτου Έγχειρίδιον, ΡΟ 66, 905-1140. Γεωργίου Πισίδου Εις τόν 

μάταιον βίον, ΡΟ 92, 1581-1600. Ήλία του Έκδίκου Ανθολόγων..., ΡΟ 127, 1129- 

1148. Νικηφόρου Βλεμμύδου πρός τους μοναχούς..., ΡΟ 142, 582-605. Νικολάου Καβά- 

σιλα ΙΙερί τής έν Χριστώ ζωής, λόγοι επτά (ήτοι περί μυστηρίων), ΡΟ 150, 493-726, 

1. Μ. Βασιλείου Ηθικά ή όροι, ΡΟ 31, 699-870. Επίσης του Μ. Βασιλείου Ηθικοί 

λόγοι κδ', έκλεχθέντες διά Συμεών του Μαγίστρου καί λογοθέτου..., ΡΟ 32, 1116-1381. 

Γρηγορίου Θεολόγου ’Έπη ηθικά, ΡΟ 37, 521-968, Μαξίμου Όμολογητοΰ 'Έτερα κεφά¬ 

λαια...ηθικά καί ψυχωφελή, σμγζ ΡΟ 90, 1401-1461. Συμεών νέου Θεολόγου Κεφάλαια 

πρακτικά... καί ηθικά ρνβ', ΡΟ 120, 604-692. Γεωργίου Λαπίθου Στίχοι πολιτικοί ...(ηθι¬ 

κοί), ΡΟ 149, 1009-1046. Γρηγορίου Παλαμα Κεφάλαια φυσικά, ήθικά τε καί πρακτικά 
ρν', ΡΟ 150, 1121-1224. 

2. ΡΟ 149, 884Α-988Β. 

3. Πληροφορίαι περί του βίου καί του έργου του Θ. Μελιτηνιώτου, ώς καί σχετική 
βιβλιογραφία έν Ν ι κ. Γ. ΓΓ ο λ ί τ ο υ, Ή εξουσία, σπουδή είς τό έργον του Θεοδ. Με- 

λητινιώτου, ΕΕΒΣ ΜΔ', 1979-1980, σσ. 345-375, ιδία έν σσ. 345-346. 

4. ’Ή8η ό Άπ. Παύλος γράφει: Γίνεσθε οΰν μιμηταί τοϋ Θεόν, ώς τέκνα άγαπιμά 
(Έφ. 5,1). Μεταγενέστεροι Πατέρες τής Εκκλησίας προέτρεπον έπίσης είς μίμησιν του 
Χρίστου. Ούτως ό Μ. Αθανάσιος έπρέσβευεν ότι καίτοι μη δυνάμενοι δμοιοι κατ' ουσίαν 
τον θεοϋ γενέσθαι, υμως έξ άρετής βελτιονμενοι, μιμονμεθα τόν Θεόν, Κατά Άρειανών 

πρός τους έν Αφρική τιμιωτάτους επισκόπους, ΡΟ 26, 1041Β. 'Ο Μ. Βασίλειος παραγ- 

γέλλει μίμησιν όχι μόνον τοϋ βίου, αλλά και αντοϋ τοϋ θανάτου, Περί τοϋ 'Αγίου Πνεύματος, 
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δείγμα Ίωάννην τόν Βαπτιστήν, ό όποιος μετ ακρίβειας τήςφόσεως τά σκιρ¬ 

τήματα κατεννάβων, ονδέν ουδέποτε προς ανθρώπους έπαθεν1. 

Ό λόγος τής προτιμήσεως του έλάσσοντος άντι του μείζονος, ήτοι του 

’Τωάννου του Βαπτιστοΰ άντι του Χρίστου, ώς υποδείγματος προς μίμησιν, 

επειδή δεν αιτιολογείται εις τό έκδεδομένον εργον του Θεοδ. Μελιτηνιώτου, 

δ,ινατόν νά δημιουργήση διαφόρους σκέψεις* διό καί προβαίνομεν εις τάς έ¬ 

ξης διευκρινή τεις. ΙΙιστεύομεν κατ’ αρχήν, ότι τ'-ΰ.Ό είναι ενδεικτικόν τής 

προσοοπικότητάς του, έφ’ όσον καί εις άλλην περίπτωσιν, περεμφερή πως, 

έχρησιμοποίησεν έπίσης ασθενή όρον αντί του ίσχυρου2. Δεν πρέπει βεβαίως 

νά παροραταί ότι διά την ώς άνω ύπόδειξιν έχει υπέρ αύτυΰ τούς λόγους του 

Χρίστου καθ’ ούς ’Τωάννου του Προδρόμου ούκ έγήγεοται έν γεννητοϊς γυ¬ 

ναικών μείζων3. Άς προστεθή ότι πολλάκις ή Εκκλησία μάς καλεΐ είς μίμη- 

σιν διαφόρων άγιων4, ό δέ Ιωάννης ό Χρυσόστομος διδάσκει ότι είναι τιμή 

μάρτυρας μίμησις μάρτυρας6. Άλλα καί ό Ισίδωρος ΙΙηλουσιώτης, τά αυτά 

φρονών, έγραφεν ότι είναι καλόν μέν τό τιμα,ν τους μάρτυρας τής ενσεβείας 

τοϊς άναθήμασιν... κρεϊττον δέ τό θεραπεύειν αυτούς οϊς έποίηοαν κατορθώ- 

μααιν6. Κατά ταυτα ή πρόσκλησις προς μίμησιν αγίων άντι τιΰ Χρίστου, 

του όντος προτύπου τοΐς πάσι καί περί πάντων, δεν είναι ξένη προς τό 

πνεύμα τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, άλλως τε ό Ιωάννης ό Βαπτιστής εις 

την κλίμακα των αξιών «τοποθετείται» μετά την Θεοτόκον7, τουθ’ όπερ 

σημαίνει ότι ό Μελητινιώτης προβάλλων όχι τόν Χριστόν ώς υπόδειγμα προς 

μίμησιν δεν εύρίσκεται έκτος των ορίων τής ΌρΟοδόξου Εκκλησίας. 

Επανερχόμενοι είς τά γνωρίσματα του προτύπου πρέπει νομίζομεν 

νά τύχη προσοχής ότι ό Ιωάννης ό Βαπτιστής ούδεμίαν ύπέστη βλάβην υπό 

ΡΟ 32, 128ϋ. Ό Γρηγόριος Νύσσης διδάσκει δτι έν ήμίν τό αγαθόν επιτελεϊται τή προς 
τό θειον μιμήσει... Είς τήν προσευχήν (Πάτερ ημών...) ζ, ΡΟ 44, 11800. 'Ο Ίω. Χρυσό- 

στομος τήν οθ' ομιλίαν του, Είς τόν άγιον Ματθαίον τόν Ευαγγελιστήν, έπιγράφει πώς δει 
τόν Χριστόν μψείσθαι..., ΡΟ 588, 717-722. 'Ο δέ Πέτρος Δαμασκηνός πολλάκις άναφέ- 

ρεται είς τήν μίμησιν τοΰ Χρίστου (Φιλοκαλίας Γ', σσ. 21,3, 22,ιβ, 38,ί κ.ά.). 

1. Μελίτηνιώτης Β', α', ΡΟ 149, 8931). 

2. Προκειμένου νά όρίση τήν φιλοσοφίαν υιοθέτησε τόν όρον μίμησις άντι τής όμοιώ- 

σεως’ πβ. Ν. Γ. Πολίτου. Ό όρισμός της φιλοσοφίας κατά Θεόδωρον Μελιτηνιώτην, 

XVI. ΙηΙβΓΠ&Ιίοη&ΙβΓ Βχε&ηΙίηί8ίβη1ιοη^Ρβ85, ΑΙίΙβη II, 4, 3ίΐ1ιι*1>ϊΐοΙι <1θγ ΟδΙοίτώοΜ- 

8θΚβη Βγζ&ηΙΐηΪ5ΐί1ί 32/4, \νϊβη 1982, σσ. 379-386. 
3. Ματθ. ια', 11. 

4. ΙΙβ. Προχείρως. άεΰτε μιμησώμεθα τάς φρονίμους Παρθένους... (Καί νϋν, άποστ. 

ζ' Ιανουάριου). Των μοναστών τά πλήθη, τόν καθηγητήν σε τιμώμεν, Αντώνιε-διά σοΰ 
γάρ τήν τρίβον, τήν όντως ευθείαν πορενεσθαι έγνωμεν... (Δόξα, άποστ. ιζ' Ιανουάριου). 

5. Ίο>. Χρυσοστόμου, Έγκώμιον είς τόν μάρτυρα Ίουλιανόν, ΡΟ 50, (5670. 

6. Ίσ. Πηλουσιώτου, Επιστολή ρπθ', ΡΟ 78, 3040. 

7. Πβ. Τήν είκονογράφησιν των τέμπλων των ναών, καί εύχήν τής άπολύσεως των 
άκολουθιών. 
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άνθρώπων ώς εχων ήδη κατευνάσει, άρα νικήσει, τάς φυσικάς του ροπάς, 

Έξ άντιδιαστολής συνάγεται δτι ό ζών συμφώνως προς τάς φυσικάς του τά¬ 

σεις ύπόκειται εις φθοράς. Κατά ταΰτα ό άνθρωπος πρέπει νά ύπερβή τό φυ¬ 

σικόν καί νά συνάντηση τό ύπερφυσικόν. Άλλ’ ώς γνο^στόν ή ύπέρβασις δεν 

γίνεται τή βοήθεια των δυνάμεων του άνθρώπου άλλα τή χάριτι καί δυνάμει 

του Θεού1. Συνεπαγόμενον τούτου είναι ότι διά νά έπιτευχθή ή μετά του Θεού 

ενωσις, ή κοινωνία δηλ. του υπερφυσικού, πρέπει νά προηγηθή ή συντριβή 

τού ανθρωποκεντρικού ορίζοντας. 'Η προτεΐνομένη λοιπόν αγωγή υπό τού 

Θεοδ. Μελιτηνιώτου άποσκοπεϊ εις αυτόν ακριβώς τον στόχον, πώς δηλαδή ο 

άνθρωπος, εις οίανδήποτε ηλικίαν καί αν εύρίσκεται2, θά άπαλλαγή τής πε¬ 

φυσιωμένης ανθρωποκεντρικής άντιλήψεως. Δεν είναι δυνατόν νά «ζήση» 

ό άνθρωπος όταν στηρίζεται εις τον εαυτόν του3 κατά τον Μελιτηνιώτην, 

διό καί ή αγωγή ήν ουτος διδάσκει, διαφέρει τής αρχαίας τής άποσκοπούσης 

εις τήν δημιουργίαν του καλού κάγαθοΰ, αλλά καί τής όμοιας πρός τήν άρ~ 

χαίαν συγχρόνου, ή οποία επίσης κινουμένη εντός τού ανθρωποκεντρικού ορίου 

αποβλέπει μόνον είς τήν ύπέρβασιν τού φυτικού καί βιολογικού προκει- 

μένου νά φθάση δ άνθρωπος είς τήν σωματικήν του ωριμότητα καί είς τήν 

πνευματικήν του τελείωσιν4. Άν βεβαίως ή τάσις πρός τήν τελείωσιν δεν δίε- 

φοροποιεΐτο κατά έποχάς, τότε ή έκάστοτε αγωγή θά άπεσκόπει είς τήν ΰφ’ 

ενός έκάστου ύπέρβασιν των άναφερθεισών καταστάσεων επί τώ σκοπώ τής 

τελειώσεως. 'Η άγωγή τότε θά άφεώρα είς τήν φύσιν καθ’ έαυτήν τού άνθρώ¬ 

που - άτόμου. Άλλα καί ή άρχαία καί ή νεωτέρα άγωγή έξυπηρετοΰσα τάς 

άνάγκας κατά έποχάς τοποθετεί στόχους προσωρινούς, δεδομένου οτι κατ’ 

αύτήν αέκάστη εποχή έχει νά παρουσιάση Ιν συναφές πρός τήν κοσμοθεω¬ 

ρίαν της πνευματικόν ιδεώδες», είς τήν σημερινήν δέ παρατηρεΐται οτι 

«ή τεραστία άνάπτυξις τής τεχνικής καί ή σημαντικότης τών έπαγγελματί- 

τ'κών ενασχολήσεων συντελούν διά τήν έπικράτησιν τού πραγματικού χρη- 

σιμοθηρικού ιδεώδους»5. Είς τήν εξαλλασσόμενην καί διαρκώς προσαρμο- 

ζομένην άγωγήν δ Χριστιανισμός άντίτάσσει μίαν καί μοναδικήν. ' Η αιτιο¬ 

λογία τής τοιαύτης προτιμήσεως έγκειται άφ’ ενός μέν είς τό ότι δ χριστιανός 

θέτει κυρίως ένα αποκλειστικόν σκοπόν είς τήν επί γής ζωήν του, ήτοι τήν 

1. Χωρίς έμον ού δννασθε ποιεϊν ούδέν, Ίω. ιε' 5. 

2. 01 παλαιότεροι έπεμελοΰντο κυρίως της αγωγής κατά τήν πρώτην ηλικίαν. Ού¬ 

τως έχομεν: Κλεάνθους Περί άγωγής, 8νΡ, I, σ. 138, Χρύσιππού Περί παίδων αγωγής 
8νΡ, ΠΙ, σ. 183, Πλουτάρχου Περί παίδων αγωγής, Ηθικών 1-146 (ί>6ΐρζϊ§ 1974). 

3. Πβ. ευχήν της Εκκλησίας: 'Εαυτούς και άλλήλους και πάααν τήν ζωήν ημών 
Χριστώ τω Θεφ παραθώμεθα. 

4. Κ. Δ. Γεωργούλη, Άγωγή, έν Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, έκδ. 

«Έλλ. Γράμματα», τ. Α', ΆΘήναι 1967, σσ. 31-41, έν σ. 31. 

5. Αυτόθι, σ. 39α. 

29 -11 - 1983 
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σωτηρίαν του, καί έξ άλλου εις τδ ότι 6 Χριστιανισμός δεν εχει έποχάς, άλλ* 

εποχήν.'Ο χρόνος εις τον Χριστιανισμόν δεν είναι εί μή τδ παρόν1, 2 3 4 κατά τήν 

γνώμην ενός μεγάλου άσκητου τώ παντϊ αίώνι σνμπαρεκτείνεται το σήμερον*, 

Έφ’ όσον λοιπόν ό χρόνος συ μπαρ εκτείνεται, ό δέ άνθρωπος ξένος οπωσδήποτε 
έξελίξεως μ,ένει ό αυτός, πάντοτε προς την ΰλην φερόμενος, πάντοτε ύπδ τών 

παθών κυκλούμενος, συνάγεται οτι ή άγωγή οφείλει ν’ άποσκοπή εις τήν 

κατά τό δυνατόν τελείωσιν έκάστου πρό της ολοκληρωτικής εις τδ άρχαϊον 

κάλλος άναμορφώσεως. Όρθώς λοιπόν κατά ταυτα ό Μελιτηνιώτης ύπαγο- 

ρεύων την χριστιανικήν άγωγήν γράφει: σπουδάσωμεν.. . τα καθ' εκάστην 

ηλικίαν ήμϊν έπιγινόμενα πάθη προς τδ έναντίον μετάΘεϊναί3. Πρόδηλον ότι 

εις τήν προτεΐνομένην άγωγήν δέν υπάρχουν έποχαί, άλλά μόνον ηλικία του 

ανθρώπου. Ό μεταπτωτικός άνθρωπος ώς ευρισκόμενος υπό τήν έπήρείαν 

παθών των όδηγούντων εις άπομάκρυνσιν άπό του Θεού, πρέπει νά γίνη ά- 

προσπαθής διά νά είναι έφικτή ή επιστροφή του. Έξ αιτίας του ότι εις οίαν- 

δήποτε ηλικίαν ό άνθρωπος είναι υποκείμενος εις πτώσιν, ολόκληρος ό βίος 

του παρομοιάζεται προς πέλαγος υπό του Θ. Μελητινιώτου, ό όποιος όμως 

οπωσδήποτε διακρίνει τρία στάδια ήλικίας, ήτοι τής παιδικής, τής εφηβικής 

καί τής ανδρικής, αντιστοίχους δέ εις έκάστην κινδύνους. 

Ή παιδική ήλικία 

Εις τήν πρώτην ηλικίαν, γράφει δ Μελιτηνιώτης: πρώτον πέλαγος έστίν 

ίδεϊν τό τής παιδικής ήλικίας, πολύν εχον τον σάλον διά τό άνόητον, διά 

τήν ευκολίαν, διά τό μή πεπηγέναι*. Κύρια λοιπόν γνωρίσματα τής παιδι¬ 

κής ήλικίας είναι άφ’ ενός ή ταραχή έξ αιτίας τής πλημμελούς κρίσεως, έξ άλ¬ 

λου ή ευκολία των άποφάσεων λόγω τής μή ώριμότητος. ’Άρα τδ προσδιο- 

ρίζον τάς πράξεις του παιδδς είναι τό άκριτον καί άνώριμον. Αλλά γεννάται 

τό ερώτημα άπό ποιου έ'τους πρέπει νά άρχίση ή διαπαιδαγώγησις προκειμέ- 

νου νά θεραπευθοΰν αί ώς άνω άτέλειαι. Ό Μεληαινιώτης, τουλάχιστον εις 

τό έκδεδομένον έργον του, δέν τό καθορίζει. "Αν ό λόγος ήτο περί έκμαθήσεως 

1. Χρήζει βεβαίως έκτεταμένης έρεύνης καί Ιδιαιτέρας εργασίας ό προσδιορισμός 
τοϋ χρόνου είς τήν Εκκλησίαν. "Ας ύπομνησθή έπί τοϋ παρόντος ότι οί ύμνοι των ακολου¬ 

θιών είτε άναφέρονται είς μάρτυρας ή όσίους εΐτε καί είς τόν Χριστόν κατά το πλεΐστον 
χρησιμοποιούν ένεστώτα. Σήμερον ό Χριστός έν Βηθλεέμ γεννάται έκ Παρθένον (Καί νΰν 
πρό δοξολ. Χριστουγέννων). Σνν τοϊς εν Μύροις και ήμεΐς μέλποντες βοώμεν (τροπ. 

λιτής του 'Αγ. Νικολάου)* πβ. καί Μάρκου Σ ι ώ τ ο υ, 'Ιστορία καί Άποκάλυψις 
κατά τήν επιστήμην της Κ. Δ., Θεσσαλονίκη 1953, ένθα έν σ. 79 γράφεται ότι «ή έν Χριστφ 
άποκάλυψις... βιοΰται ώς αίωνιότης, ώς διαρκές παρόν». 

2. Νείλου ’Ασκητοϋ λόγος Ασκητικός (Φιλοκαλίας Α', σ. 212,15-ιβ). 
3. Μελιτηνιώτης, Θ', ιγ', ΡΟ 149, 985Α. 

4. Μελητινιώτης, Θ', ιγ', ΡΟ 149, 985ΒΟ. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 24 
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γραμμάτων, δεν θά υπήρχε πρόβλημα, δεδομένου ότι ή εκπαίδευσές ήρχιζεν 

από τής δευτέρας έβδομάδος τής ηλικίας1 2, επειδή όμως, όπως Οά φανή καί έν 

συνεχεία, τά διδασκόμενα ενταύθα «αφορούν όχι εις την φυσικήν καί ιστορικήν 

γνώσιν, άλλ’είς τήν ηθικήν κατάρτισιν, ήτοι εις τήν δικαιοσύνην κατά θέλημα 

του Θεού»3, πρέπει ή έναρξις τής άγωγής νά τοποθετηθή ένο^ρίτερον του εβδό¬ 

μου έτους. "Αν μάλιστα ύπολογισθή οτι πολλοί παρηκολούθησαν μαθήματα άπό 

του έκτου ή του πέμπτου ή ακόμη καί του τετάρτου έτους3, συνάγεται οτι πρέ¬ 

πει ό Μελίτηνιώτης επί του προκειμένου νά έννοή ότι άρχεται ή παιδική ηλικία 

άφ’ ής αναπτύσσεται καί ή ομιλία. 'Ως γνωστόν ή δυνατότης τής διακρίσεως 

του έαυτοΰ μας άπό των περιβαλλόντων πραγμάτων συντελεΐται βαθμηδόν 

άπό τής έυ,φανίσεως τής δυνατότητας χρησιμοποιήσεως τής γλώσσης καί εξής4. 

Πρό τής τοιαύτης καταστάσεως, τής διακρίσεως του άτόμου άπό των πέριξ, 

δ άνθρωπος εύρίσκεται άπό πλευράς συνειδήσεως εις κατάστασιν χαωτικήν5, 

ήτις συνεχίζεται βαθμηδόν άποκαθαιρομένη διά νά φθάση, άν βεβαίως φθά- 

ση, είς τήν πλήρη ωριμότητα. 'Όριον εις τό όποιον έχει συντελεσθή μέρος τής ά- 

ποκαθάρσεως αναγνωρίζεται τό δωδέκατον έτος τής ηλικίας, ή καί ένωρίτερον 

άν πρόκειται περί πεπροικισμένου διά μεγαλυτέρων δωρεών παιδός. Οΰτως 

ό 'Άγ. Νείλος γράφει ότι έκαστος ημών, άπό γεννήσεως άχρι των δώδεκα 

ετών, συπω τήν διάκρισιν κεκαθαρμένος, ύποτίθησιν άνεξετάστως τάς αισθή¬ 

σεις τοΐς αισθητοΐς... ονδεμίαν τών αντιλήψεων διακρΐναι κώλυσιν δννάμενος 

ενρεϊν διά τήν νηπιότητα6, έξ ού καί ό άνθρωπος κρίνεται άναλόγως άπό του 

δεκάτου έτους τής ηλικίας ή άργότερον7, ύπολογιζομ,ένου καί του φύλου προ¬ 

κειμένου περί τής ένάρξεως τής έφηβείας8. 

1. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, Α', Οοΐΐοοίίοη Θθ ΓΙπδΙΐ- 

ΙυΙ ΡΓαης&ίε ά’ΑΙΙιέηοδ, 1948, σσ. 41-42. 

2. Τήν παρατήρησιν δφείλω είς τόν διδάσκαλόν μου κ. Ν. Β. Τωμαδάκην, 

3. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ένθ’ άνωτ,, σσ. 42-43. 

4. ΙΙβ. Ο. V ΐ & α <1, Ή νοημοσύνη, ή έξέλιξις καί αί μορφαί της (μτφρ. Άντ. 

Κρέτση), έκδ. Ίω. Ζαχαροπούλου, Άθήναι 1963, σσ, 33, 59-68. Επίσης: Δ η μ. Γ. 

Ν ι ά ν ι α, Συμβολή εις τήν έρευναν τοϋ άντικειμένου τής νοήσεως καί του λόγου, έν Άθή- 

ναΐς 1965. 

5. Ο- V ΐ & υ <1, ίνθ’ άνωτ., σ. 78. 

6. Νείλου Άσκητοϋ Αόγος άσκητικός, ένθ’ άνωτ., σ. 220,14-19. 

7. Ό Τιμόθεος Αλεξάνδρειάς θεωρεί ότι οί μεν όξντέρας φνσεως δντες τώνπαίδων 

και μάλλον έγρηγορνίας, σνντομώτερον διακρίνονσι τό καλόν και τό χείρον, οί δέ νωθρό- 

τέρας τνγόντες... βραδείς ειοι προς τήν γνώσιν τοϋ δέοντος■ διό τοΐς μέν άπό τοϋ όεκάτον 
ένιαυτοϋ τής ηλικίας αυτών λογίζεσθαι είπε τά αμαρτήματα, τοΐς δέ έκ μείζονος και τε¬ 

λειότερος. Αποκρίσεις κανονικαί ιη', Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα..., Δ', Άθήνησίν 
1854, σ. 341. 

8. Ή έφηβεία λογίζεται άρχομένη εις μέν τούς άρρενας άπο τοΰ δεκάτου τετάρτου, 

τών δέ θηλειών άπό του δωδεκάτου- πβ. Θεοδ. Βαλσαμώνος Ερωτήσεις κανονικαί, ν', 

Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα..., Δ', σσ. 484-485. 
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Γ11 χρονική έκτασις τής παιδικής ηλικίας καί κατά τον Μελιτηνιώτην 
πρέπει νά φθάνη μέχρι των ώς άνω ορίων εντός των οποίων δ άνθρωπος λό¬ 

γω τής έλλείψεως κρίσεως εύρίσκεται εις σάλον. 'Ο σάλος, ήτοι ή ψυχική τα- 

ραχή, είναι άπότοκος τής μή διακρίσεως τής έν τω κόσμω τάξεως . Αί αι¬ 

σθήσεις όδηγοΰν εις άκαταστασίαν, ή ταύτισις του κόσμου προς τά αισθητά 

οδηγεί άφευκτος εις ταραχήν, δεδομένου ότι ταυτιζόμενος ό άνθρωπος εις τήν 
παιδικήν ηλικίαν πρόςτό φαινομενικός άκατάστατον του κόσμου, κατ’ άνάγκην 

θά αισθάνεται ταραχήν. "Ας λεχθή είδικώτερον ότι δ κόσμος είς αυτήν τήν 

ήλικίαν παρουσιάζεται άνόητος, δ άνθρωπος όμως παραλλήλως ωθείται υπό 

τής δρμής πρός μάθησιν, μή εδρίσκων δέ άνταπόκρισιν είς τήν προσδοκίαν 

του τής έκλογικεύσεως του κόσμου ή ταυτίζεται προς τά αισθητά ή άπογοη- 

τεύεται, άμφοτέρων όδηγούντων είς ψυχικάς καταστάσεις χαράκτηρίζομένας 

υπό έλλείψεως σταθερότητος.'Η άνευ άμψιβολίας αναμονή τοιαύτης καταστά- 

σεως δικαιολογεί τήν άνάγκην τής παρουσίας παιδαγωγών καί διδασκά¬ 

λων. Πρέπει όμως νά σημειωθή ότι δ Μελιτηνιώτης ούδεμίαν λαμβάνει 

πρόνοιαν περί του ποιου των παιδαγωγών1, άλλ’ άπλώς τούς παρομοιάζει 

πρός τούς κυβερνήτας, οί όποιοι θά φροντίζουν διά τήν ήρεμίαν καί σωτηρίαν 

του παιδός τό Χεϊτιον τη φύσει διά τής έπιμελείας εισφέροντες, (ύσπερ εκεί 

(80. είς τά τρικυμιώντα πελάγη) διά τής τέχνης τής κυβερνητικής2. 

'Η παρομοίωσις του παιδαγωγού πρός τον κυβερνήτην3 φωτίζει τήν άλ¬ 

λως πως δυσξύμβλητον φράσιν: τό λεϊπον τή φύσει.Ύδ πλοΐον έκ κατασκευής 

επιπλέει μέν είς τήν θάλασσαν, άλλ’ όμως φέρεται τήδε κάκεΐσε. 'Η άφιξις 

άκυβερνήτου πλοίου είς λιμένα είναι αδύνατος. >Ακόμη καί 6 νόμος των πιθα¬ 

νοτήτων εκμηδενίζει τήν δυνατότητα προσορμίσεως πλοίου είς λιμένα άνευ 

τής παρουσίας εμπείρου κυβερνήτου. Άντιθέτως είναι βέβαιον ότι πλοΐον 

άνευ κυβερνήτου, ευρισκόμενον μάλιστα είς σάλον, ή θά συντριβή ή θά έξο- 

κείλη.Τό λεΐπον της φύσεως λοιπόν του πλοίου είναι ή αδυναμία έξευρέσεως 

του λιμένος. Ούτως ακριβώς πρέπει νά θεωρήσωμεν ότι τό παιδί δύναται νά 

ζήση μέν, άλλ’ έξ αιτίας του λείποντος τής φύσεως θά συντριβή ή θά φέρεται 
ύπό των έκάστοτε περιστάσεων. Υπενθυμίζω ότι παλαιότερον, οτε δεν είχεν 

1. 'Ο Πλούταρχος π.χ. έφιστά τήν προσοχήν είς τήν ποιότητα τούτων γράφων: 

έπειδάν το (νυν ήλικίαν λάβωσιν υπό παιδαγωγοϊς τετ άχθαι, ενταύθα πολλήν έπιμέλειαν 
έκτέον... ώς μή λάθωσιν άνδραπόδοις ή βαρβάροίς η παλιμβόλοις τά τέκνα παραδόντες· 

διδασκάλους ζητητέον τοϊς τέκνοις οϊ και τοϊς βίοις εισΐν αδιάβλητοι και τοϊς τρόποις 
άνεηίληπτοι και ταΐς έμπειρίαις αριστοι, αύτ. 41). ΙΙερί τών κατά τούς μέσους χρόνους 
διδασκάλων 6ρα έν Φ. Κουκουλ έ, ένθ’ άνωτ., σσ. 48-55. 

2. Μελιτηνιώτης, Θ', ιγ', ΡΟ 149, 8950. 

3. *0 Μ. Βασίλειος παρομοιάζει έπίσης τούς διδασκάλους πρός κυβερνήτας, Πρός τούς 
νέους, όπως άν έξ έλληνικών ώφελοΐντο λόγων, 1 (Ρ. Β Ο υ 1 6 Κ £ Ο Γι ΛΐΙΧ ^11ΠΘ3 

^βηε, δΐιρ Ια. ιηαηϊόΓβ <1β Ιϊγογ ρι·οΠΙ ό© ίβΙίΓθδ ΙιβΗόηίςιΐθδ, Ραήδ 1935, σ. 42). 
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ένσκήψει ή πλημμυρίςτής Δυτικής κοσμοθεωρίας, ήείσαγαγούσα το «φυσικόν» 

καί τήν πάντα δυναμένην «φύσιν», ήτο παραδεκτόν οτι μόναι αί φυσικαί κα- 

ταβολαί ούδαμού οδηγούν οΰτε επίσης οτι ή μάθησίς είναι συντελεστική άνευ 

μιας εμφύτου ίκανότητος, άλλ’ οτι προκειμένου περί τής πνευματικής προόδου 

του ανθρώπου, εΐναι απαραίτητα άμφότερα, ήτοι ή τε φύσις καί ή μάθησίς, 

συνοδευόμενα υπό τής άσκήσεως1. Όρθώς λοιπόν ο Μελιτηνιώτης πιστεύει 

οτι είναι απαραίτητος ή παρουσία του παιδαγωγού άπό τής μικράς ήλικίας 

προκειμένου νά απόκτηση ό νέος άνθρωπος τήν κρίσιν ήτις εις αύτήν τήν η¬ 

λικίαν πρέπει νά θεωρηθή ότι υπονοείται εις τό λείπον τής φύσεως. 'Η από- 

κτησις τής ορθής κρίσεως, θά όδηγήση ασφαλώς τον άνθρωπον εις τον Θεόν. 

Αντιθέτους ή φύσις μόνη όταν δηλ. δεν συνοδεύεται ύπό τής κρίσεως, περι- 

πλανωμένη καί παραπλανώσα θά όδηγήση τον άνθρωπον μακράν τού Θεού, 

ΓΤπό τό πρίσμα αυτό φωτίζεται καί ή άντίληψις περί του φυσικού εις τήν 

Όρθοδοξίαν. Δεν είναι δυνατόν νά θεωρηθή φυσικόν τό ελλιπές, άλλα τό 

πλήρες. Έφ’ οσον λοιπόν τό πλήρες φυσικόν φέρει εις τον Θεόν, φυσικόν 

καί φυσική κίνησις είναι ή εις Θεόν έπιστροφή. Ούτως ό άγ. Μάξιμος ό Ό- 

μολογητής έγραφεν οτι πάντα όσα γέγονε πάσχει τό κινεΐσθαι, ώς μή όντα 

αντοκίνησις ή αντοδύναμις, εί τοίννν γενητά υπάρχει τά λογικά και κινείται 

πάντως, ώς εξ άρχης κατά φύσιν διά τό εΐναι, προς τό τέλος κατά γνώμην 

διά τό εύ είναι κινούμενα2. 

Κατόπιν τούτων, άν ύπολογισθή μάλιστα οτι λιμήν διά τούς ορθοδό¬ 

ξους είναι ή κατά Θεόν ζωή, συνάγεται οτι 6 παιδαγωγός οφείλει, κατά τον 

Θ. Μελίτηνιώτην, νά στρέψη έν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου3 τον άστατον 

καί άνώριμον παΐδα προς τήν αληθή γνώσιν, ήτις φέρει όχι απλώς προς τό 

είναι, αλλά προς τό εύ είναι. "Ας σημειωθή οτι σήμερον ή αγωγή τών παί- 

δων άφορφ περισσότερον ή μ,άλλον άποκλειστικώς καί μ,όνον εις τήν άπόκτη- 

σιν γνώσεων οχι ώς βιωμάτων, άλλ’ εξ άντικειμένου, ή δέ κατά Θεόν άνάπτυ- 

ξις τής κρίσεως τού άνθρώπου έχει σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν έκλείψει4 5, παρ’ 

ολον οτι εις τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος, άθεοι κατά τά άλλα, ύπεστήριζον 

οτι εις τήν περίπτωσιν καθ’ ήν δεν θά υπήρχε Θεός, έπρεπε νά τον έφεύρωμεν6. 

1. ΕΙσϊ δ* αί μεν άρχαΐ (τής φύσεως, αί δέ προκοπαι) τής μαθήσεως, αί δέ χρήσεις 

τής μελέτης, αί δ’ ακρότητες πάντων. Καθ’ δ δ’ αν λειφθί] τούτων κατά τοντ' ανάγκη χωλήν 

γίγνεσθαι τήν αρετήν* ή μέν γάρ φύσις άνευ μαθήσεως τυφλόν, ή δέ μάθησίς δίχα φύσεως 

έλλιπές, ή <5’ άσκησις χωρίς άμφοίν ατελές. Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 4 (Ηθι¬ 

κά 21>). 

2. Μαξίμαυ Όμολογητοΰ περί διαφόρων αποριών..., ΡΟ 91, 1073 ΒΟ. 

3. Έφεσ. 4. 

4. Ε[ς τό Μέγα εύχολόγιον (έκδ. Άστέρος, ’ΑθήναΙ 1970, σσ. 608-609) υπάρχει 
«Ευχή όταν άπέρχηται παιδίον μανθάνειν τά Ιερά γράμματα». 

5. 8ΐ Πίθυ η’βχίδΙβ,Η ρ&Β, ίΐ ί&υάΓ&ίΐ 1’ίηνθηίβΓ, πιβΐδ ΙοαΙβ 1& η&ίυΓβ ηουδ 
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Ή εφηβική ήλικία 

Δυσκολώτερυν εΐναι βεβαίως το δεύτερον στάδιον έναντι τοΰ πρώτου, 

το του μειράκιου, έξ ού, λόγω δηλαδή των δυσκολιών τάς οποίας παρουσιάζει 
ό βίος του άνΟρώπου, δεν παρομοιάζεται προς πέλαγος, άλλα προς θάλασ¬ 

σαν1. Γράφει λοιπόν ό Μελιτηνιώτης ότι μετά τήν ηλικίαν (80. την του παιδός) 

ή τοϋ μειράκιου διαδέχεται θάλασσα, ένθα σφοδρά τά πνεύματα, καθάπερ 
έν τώ Αίγαίω τής επιθυμίας έν ήμϊν αυξανόμενη2. Πρέπει νά έξαρθή επί 

του προκειμένου ό προσδιορισμός της αύξήσεως των δυσκολιών συναρτήσει 

τής παραλλήλου αύξήσεως τών επιθυμιών. ’Έχων ταΰτα έν νω δ Πλούταρχος 

συνιστα την ταπείνωσιν τών ορμών3, δ δέ Μ. Βασίλειος διεκτραγωδών τά 

άποτελέσματα τής άδεσπότου νεότητος έγραφεν: νΕστι δέ και χαλεπωτάτη 

τιμωρία, τό υπό νεανίσκων αφρόνων άγεσθαι πόλιν. Κοΰφον γάρ ή νεότης καί 

ευκίνητον προς τά φαύλα" επιθνμίαι δυσκάθεκτοι, όργαι θηριώδεις, περιπέτεΐαι 

καί ύβρεις, ύπερηφάνειαι καί φνσιώσεις, σύντροφα τή νεότητι πάθη" φθόνοι 

προς το νπερέχον, ύποψίαι προς τό οϊκεΐον, μυρίων κακών έσμός σννέζευκται 

τή νεότητι*. "Ας σημειωθή ότι καί ή σημερινή ψυχολογία ύποστηρίζουσα εμμέ¬ 

σως τήν,'άνάγκην τής περιστολής τών άνεξελέγκτων εφηβικών όρμων, διδάσκει 

ότι τδ πάθος γεννάται «συνήθως διά συχνής πληρώσεως επιθυμίας τίνος»5. 

Θά πρέπει βεβαίως νά ύπομνησθη οτι εις τε τήν άρχαίαν αλλά καί τήν νεωτέραν 

ψυχολογίαν δεν γίνεται διάκρίσίς επιθυμιών, ενώ εις τήν κατά Χριστόν υπάρ¬ 

χουν διτταί έπιθυμίαι, ήτοι αί δδηγοΰσαι είς τον Θεόν καί άντιθέτως αί φέ- 

ρουσαί εις τήν άπομάκρυνσίν άπό του Θεού®. Προφανώς δ Μελιτηνιώτης 

δμιλών περί τής αύξήσεως τών επιθυμιών έχει κατά νουν τάς έπιθυμίας, αί 

όποΐαι φέρουν είς άπώλεΐαν. Έφ’ όσον δέ ή αΰξησίς των θεωρείται κακόν, 

ή ορθή αντιμετώπισές των πρέπει νά συνίσταται είς τήν ταπείνωσιν αύτών. 

οπθ φΐ’ΐΐ βχίείβ», έγραψεν δ Βαλταϊρος. Παρά \ν Π 1 ϋιΐΓ&ηΙ, Παγκόσμιος Ιστο¬ 

ρία τοϋ Πολιτισμού (μτφρ. ’Άρ. Αλεξάνδρου), Άθήναι 1966, τ. Θ', σ. 827. 

1. Ή μέριμνα διά τήν έφηβικήν ήλικίαν δέν είναι λοιπόν φαινδμενον τής συγχρόνου 
μόνον έποχής ώς διατείνονται οί σημερινοί παιδαγωγοί. Πβ. Ν. Γ. Μελανίτου, "Ε¬ 

φηβος, Ιφηβεία, Μεγ. Παιδαγ. Έγκυκλ., ένθ’ άνωτ., τ. 2, σσ, 775-779, έν σ. 775. 

2. Μελιτηνιώτης, Θ', ιγ', ΡΘ, 149, 985. 

3. Τά τών ήδη νεανισκενομένων αδικήματα πολλάκις ύπερφυά γίνεται καί σχέτλια, 

άμετρία γαστρός καί κλοπαί πατρώων χρημάτων καί κύβοι καί κώμοι καί πότοι καί παρθέ¬ 

νων έρωτες καί γυναικών οίκοψθορίαι γαμετών, ονκοΰν τάς τούτων όρμάς ταϊς έπιμελείαις 
δεαμενειν καί κατέχειν προσήκεν. Πλουτάρχου, Περί παίδων αγωγής 16 (Ηθικών 121>). 

4. Συμεών τοϋ μαγίστρου και Λογοθέτου Ηθικοί λόγοι κδ', έκλεχθέντες έκ τών 
έργων τοϋ Μ. Βασιλείου, ΡΟ 32, 1116-1381, έν 1380. 

5. Θ. Β ο ρ έ α , Ψυχολογία, έν Άθήναις 19492, σ. 448. 

6. Πβ. Ν ι κ . I1. Π ο λ ί τ ο υ, Ή πρός τήν θεωρίαν οδός ΊΙλία τοϋ Έκδίκου, 
ΕΕΒΣ ΜΓ', 1977-78, σσ. 345-364, ιδία έν σσ. 353-356. 
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Ό βαθμός όμως της δυσκολίας προσδιορίζεται, έκ του ότι ή συγκατά- 

νεύσις του εφήβου εις την ύποδεικνυομένην συμπεριφοράν καθίσταται δυσ¬ 

κολότερα, διότι αί έπιθυμ,ίαι προς τά υλικά είναι όξεϊαι, ή κρίσις είσέτι 

ασθενής τόσον ώστε έκ τής άμαθίας, φανλαι κρίσεις τω λογιστικά» τής ψυ¬ 

χής έμφύονται, ώς οιεσθαι τά φαύλα χρηστά είναι καί τά χρηστά φαύλα1. 

Εις την εφηβικήν λοιπόν ηλικίαν ή πίστίς του ανθρώπου είς την κρίσιν του, 

ή οποία πηγάζει έκ τής οίήσεώς του2 όδηγεΐ είς έσφαλμένας κρίσεις περί 

τής πραγματικότητας, ώστε νά θεωρή ώς ορθόν τό μή ορθόν καί άντιστρό- 

φως τό εσφαλμένου ώς ορθόν3. ’Άς ύπομνησθή ότι πολλάκις ή σφαλερά 

άντιμετώπισις δεν περικλείεται εντός των ορίων τής εφηβικής ηλικίας, χλλ* 

έξικνεΐται καί περαιτέρω είς μεγαλυτέρας ηλικίας, ένθα ή φροντίς περίτό σώμα 

είναι ισχυρότερα τής τής ψυχής4. Έφ’ όσον λοιπόν ή ορθή αγωγή τής εφη¬ 

βικής ηλικίας συνεπάγεται ταπείνωσιν των επιθυμιών, τό αντίθετον δεν συν- 

ιστα απλώς έσφαλμένην άγωγήν, αλλά καί καταστροφήν του παιδός. Ού¬ 

τως ό Μελιτηνιώτης παρατηρεί: όταν οϋν τά μέν πνεύματα σφοδρότερα 

διαπνέη, ό δέ κυβερνήτης άσθενέστερος και ό αμύνων ούδείς ή, έννόησον τον 

χειμώνος τό μέγεθος5. 'Η ευθύνη βαρύνει ασφαλώς όχι τον έφηβον άλλά τον 

κυβερνήτην, δεδομένου ότι ή κατάστασις τήν οποίαν άντιμετωπίζει ήτο ανα¬ 

μενόμενη. Επίσης είναι γνωστόν ότι ό έφηβος είναι ανίκανος νά υπεράσπιση 

τον εαυτόν του, πολλώ μάλλον νά χαράξη άσφαλνή διά τήν ζωήν του πορείαν. 

Δεν γράφει όμως α<1 Ιιοο ό Μελητινιώτης περί του τρόπου τής ταπείνώσεως 

των επιθυμιών. Δεν θά ήτο άστοχον, άντιθέτως μάλιστα, νά ύπομνησθοΰν 

αί σχετικαί άπόψεις του Πλουτάρχου: Δει τοίνυν τούς έμφρονας πατέρας πα¬ 

ρά τούτον μάλιστα τον καιρόν φνλάττειν έγρηγορέναι σωφρονίζεΐν τούς μειρα- 

κίσκονς διδάσκοντας άπειλοΰντας δεόμενους συμβουλεύοντας ύπίσχνονμένους, 

παραδείγματα δεικννντας των μέν διά φιληδονίαν αυμφοραϊς περιπεσόντων 
διά δέ καρτερίαν έπαινον και δόξαν αγαθήν περιποιησαμένων. δύο γάρ ταϋτα 

1. Νεμεσίου Περί φύσειος άνθρώπου ιζ' (ΜαΙίϊιαβΐ, σ. 219, ΡΟγ 40, 676Β). 

2. Πβ. Γ. Θ. Σακελλαρίου, Ψυχολογία του παιδός, [Άθηναι] 19302, σ. 178. 

3. Καί σήμερον, χωρίς νά προσδιορίζεται όμως ή άντιστροφή των άξιων, παρατη- 

ρεΐτοα ότι ή εφηβική ηλικία είναι «μία δραματική ήλικία μέ τάς άντιφατικάς τάσεις μέσα 
είς τήν ψυχήν του έφήβου, μέ τήν γενικήν άναστάτωσίν, άλλά καί μέ τήν άναδημίουργίαν 

ή οποία συντελεΐται είς αυτήν». Ά ρ. Ά σπιώτη, Ή κρίσις τής έφηβικής ηλικίας, 

’Αθήναι 1951, σσ. 41-42. 

4. Και γάρ όντως εστιν ασεβές τω ηαντ'ι βίω συμπαρεκτείνειν τήν των σωματι¬ 

κών φροντίδα καί μηδεμίαν περί των μελλόντων έπιδείκνυσθαι σπουδήν καί τω μέν σώ- 

ματι, καίτοι μή πολλής δεομένιη σχολής πάντα προσαναλίσκειν τον χρόνον, τβ δέ ψυχβ 
τοσοΰτον έχαναη προκοπής μήκος, ώς μή φθάνεΐν πάντα τον βίον προς τήν αυτής τε¬ 

λείωσήν, μηδέ τόν τυχόντα καιρόν άπονέμειν... Νείλος Ασκητής, ένΟ’ άνωτ., σ. 228, 5-9- 

5. Μελιτηνιώτςς, Θ', ιγ', ΡΟ 149, 9850. 
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ωσπερει στοιχεία τής αρετής εστιν, ελπίς τε τιμής καί φόβος τιμωρίας' ή μεν 
γαρ ορμητιχωτέοους προς τα κάλιστα των επιτηδευμάτων ή δ* όκνηρονς 
προς τά γαϋλα των έργων απεργάζεται1. Επειδή ή προβολή του επαίνου καί 
του ψόγου ώς στοιχείων συντελούντων εις τήν συγκρότησιν έναρέτου προσω¬ 

πικότητάς χρησιμοποιείται παλαιόθεν2, τό ότι επί τοΰ προκειμένου ό Μελιτηνιώ- 

της δεν το υπενθυμίζει δεν πρέπει νά θεωρηθή μειονέκτημα τοΰ έργου του, 

έφ’ οσον εχεί ήδη προβάλει Ίωάννην τόν Βαπτιστήν ώς πρότυπον πρός μί- 

μησίν. 'Υπενθυμίζομεν ότι καί σύγχρονος άντίληψις θεωρεΐ ότι <ιή άγωγή εί¬ 

ναι δυνατόν νά ελθη αρωγός κατά τρόπον αποτελεσματικόν, είτε προληπτικώς 

εϊτε επανορθωτικούς »3. 'Η δυνατότης όμως τής προλήψεως αν μή τόσον 

τής έπανορθώσεως ούδέν ετερον μαρτυρεί εΐ μή υπέρ τής άνάγκης τής άγρυ¬ 

πνου παρακολουθήσεως του έφήβου υπό του παιδαγωγού χάριν όδηγήσεώς 

του διά τής ορθής φυσικής4 όδοΰ εις τον Θεόν, ήτις συνίσταται εις τήν ταπεί- 

νωσιν του σαρκικού φρονήματος καί εκκαυσιν τοΰ θείου ζήλου. 

Ή ανδρική ήλικία 

Εις τό τρίτον στάδιαν έξαίρεται ή διά τοΰ γάμου συνέχισις τής δημιουρ¬ 

γίας, οπού παρουσιάζονται καί αί δυσκολίαι, καθ’ όσον ό άνήρ οφείλει νά 

εΰρη τον τρόπον προκειμένου νά συντηρήση καί νά προστατεύση τήν γυναίκα 

καί τά τέκνα. Εις αυτήν τήν κατάστασιν, γράφει ό Μελίτηνιώτης, δτε γυνή 
καί γάμος καί παιδοποιία καί οικίας προστασία καί πολλαί των φροντίδων 
νιφάδες τότε μάλιστα καί φιλαργυρία ανθεί καί βασκανία5. Ή δυσκολία τοΰ 

παρόντος σταδίου φαίνεται κατ’άρχάς ότι προσδιορίζεται υπό δύο άντιθέτων 

παραγόντων. *0 είς λογίζεται πάντοτε ενεργητικός καί έν τοΐς έφ’ ήμΐν, ή φι- 

1. Πλουτάρχου Περί παίδ. άγωγής 16, (Ηθικά 12οά.). 

2. Πρβλ. Πλάτωνος, Πρωταγόρας 326α, Πολιτείας Γ', 4010-402, Πολιτικός, 287α. 

Επίσης Άριστοτέλους ’ΗΘ. Νικομ. Γ' 1,11091),30-31, Ήθ. Μβγ. Α. 9,1187α,ι», Α. 13, 

1188α,ιβ-ι», Κλήμεντος ’Αλεξ. Στρωμ. (81α1ι1ίη, σ. 316,ι»-ΐο)· πρβλ. καΙΝ ικ. Γ. Πο¬ 

λίτου, ΠηγαΙ καί περιεχόμενον των περί ειμαρμένης κεφαλαίων τοΰ Νεμεσίου Έμέσης, 

έν ’Αθήναΐς 1979, σσ- 111-116. 

3. Ί. Σ. Μαρκαντώνη, Σύγχρονα ζητήματα παιδαγωγικής καί ψυχολογίας, 
*Αθήναι 1969, σ. 199. 

4. Άντιθέτως σήμερον φυσικόν θεωρείται τό άκριβώς άντίθετον, διότι δέν γίνεται 
σαφής διαχωρισμός μεταξύ φύσεως καί τέρψεως. *ΙΙ τέρψις θεραπεύει τό σαρκικόν φρόνη¬ 

μα, ένφ ή φύσις οδηγεί είς τόν Θεόν, καθ’ όσον γνωρίζει τον δημιουργόν της. Άπόδειξις ή 
συμπεριφορά της κατά την σταύρωσιν τοΰ Χριστού, δτε κατιδοϋσα έν τώ κρανίφ κρεμά- 

μενον Οάμβει πολλω σννείχετο (γ' φδή τοΰ κανόνας τοΰ Μ. Σαββάτου}" πβ. επίσης: 

Στανρωθέντος σου. Χριστέ, πάσα ή κτίσις βλέπουσα ετρεμε' τά θεμέλια τής γής, διεδονή- 

θησαν φόβφ τοΰ κράτους σου (τροπ. αίνων των 'Αγ. Παθών). Επίσης: Έξέστη ό ουρα¬ 

νός έπΐ τούτο» καί δ ήλιος τάς άκτίνας άπέκρνψε (στιχ. αίνων των *Αγ. Παθών). 
5. Μελίτηνιώτης, Θ', ιγ', ΡΟ 149, 985ϋ. 
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λαργυρία, 6 άλλος παθητικός και ούκ έφ’ ήμί,ν, ή βασκανία. ’Ίδωμεν όμως άν 

όντως ή βασκανία είναι ανεξάρτητος του ανθρώπου. 'Ως γνωστόν υπό τον 

όρον αυτόν υπονοείται ό κοινωνικός φθόνος των μή έχόντων προς τούς έχον¬ 

τας πολλά καί έν συνεχείς τό άναπτυσσόμενον μίσος1. Είναι γνωστόν ότι 

παρ* άρχαίοις ή βασκανία καί τό βασκαίνω ήσαν πραγματικότητες, ό Πλού¬ 

ταρχος μάλιστα εις τά Συμποσιακά του καταγράφει ενδιαφέρουσας παρατη¬ 

ρήσεις περί των καταβαακαίνειν λεγομένων2 3. Άλλα καί οί Πατέρες της 

Εκκλησίας πολλάκις ώμίλησαν περί τής βασκανίας. Ούτως εις τάς Δίατα- 

γάς των Αποστόλων οί Χριστιανοί δεν πρέπει νά βασκαίνουν ταΐς ετέρων 

άνέσεσινλ Άς ληφθή δε ύπ’ όψιν διά την δικαιαλόγησιν τής τοιαύτης απο¬ 

τροπής οτι προς βχσκανίαν παρομοιάζεται καί ή συνεργία του διαβόλου πτώ 

σις του ανθρώπου4, πράγμα τό όποιον δηλοΐ καί την δύναμίν της. 'Ο όσιος 

Νείλος ό άσκητής λεκτικώς συσχετίζει την βασκανίαν προς την διαβολήν, 

έφ’ όσον* άνθρωποί μεν πολλάκις καί βασκανία διαβάλλονσι τά καλά5. Αύτή 

δέ ή διαβολή έσχατης κακίας βαθμός εύρεθήσεται, γράφει έτερος των στοχα¬ 

στών τής κατά Χριστόν ζωής καί φιλοσοφίας εραστής6. 'Η πώρωσις των βα- 

σκάνων έχει πληρώσει τό εΤναι των τόσον ώστε, κατά τούς λόγους ενός των 

μυστικών διδασκάλων, εί αλλάζεται αίθίοψ τό δέρμα ούτον καί πάρδαλις 

τά ποικίλματα αυτής, καί οί βάσκανοι δυνήσονται εϋ ειπεϊν καί βουλεύοασθαι, 

μεμελετηκότες κακά’ πτέρνη γάρ πτερνιονσι τούς πλησίον αυτών, έτιειδή δο- 

λίως πορεύονται καί καταπαίζουσι τούς φίλους αυτών7. Ό ακριβής προσδιο¬ 

ρισμός τής ψυχολογίας του βασκάνου, όπως δίδεται από τον Άγ. Γρηγόριον 

τον Σιναΐτην, παρέχει καθ’ ήμας την λύσιν τής υπό του Μελιτηνιώτου θεω- 

ρήσεως ως κινδύνου τής βασκανίας κατά την ώριμον ηλικίαν. Γράφει λοιπόν 

ό Άγ. Γρηγόριος ότι οί τη βασκανία τηκόμενοι καί την τού πλησίον εύπρα- 

1. 'Ο Γεννάδιος ΚΠόλεως (*,—474} είς τά τεμάχια των Υπομνημάτων του εις τήν 

πρός Ρωμαίους έπιστολήν του Άπ. Παύλου, γράφει ότι ή βασκανία είναι φθόνος έπΐ τοϊς 

τον πλησίον καλοϊς, ΡΟ 85, 1669Ό. 

2. Πλουτάρχου, Συμποσιακών Ε', ζ' (Γιθίρζίξ 1971), Ηθικά 680Ο-683Β. 

3. Διαταγαί Αποστόλων, Γ', 12, ΡΟ 1, 789. Τά αυτά παραγγέλλει καί Ιγνάτιος, 

Πρός Ρωμαίους 7,2. 

4. Οδτως ό Μεθόδιος γράφει οτι ό Θεός τάν άνθρωπον...βασκάνοις έπιβουλαϊς φθό¬ 

νου χεχαχωμένον ίδών ούκ ήνέσχετο τοιοντον χαταλεΐψαι, φιλάνθρωπος οιν... Περί Άνα- 

στάσεως 44. 'Ομοίως καί ό Γρηγόριος ό Θεολόγος εγραφεν* ό πρώτιστος άτασθαλίηαιν 
έβσι, [βασκανίη τε δράκοντας άδενκέος έκ παραδείσου \ληθεΐς άνδροφόνοιο φντοϋ διά γενσιν 
ά?Λτρήν, | δερματίνοιαι χιτώαι έην εβρισ’ επί γαίαν ...’Έπη θεολογικά, ηθικά, ΡΟ 37, 531. 

5. Νείλου Άσκητοΰ Λόγος άσκητικός, ενθ’ άνωτ., σ. 232,ΐί>. 

6. Ήλία Έκδίκου Ανθολόγιου γνωμικών, ρκα' (Φιλοκαλίας Β', σ. 311). 

7. Νικήτα Στηθάτου Τρίτη γνωστικών κεφαλαίων έκατοντάς, ξε' (Φιλοκαλίας Γ', 

σ. 344). 
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γίαν πικρίαν ηγούμενοι διαβάλλονσι τά καλά ώς κακό1. Προκεΐμένου νά άνα- 

πτυχθή ή βχσκανία είναι ανάγκη νά εμφανίζεται ευπραγία είς τόν πλησίον, 

άλλως δεν θά ύπάρχη ίσως άντικείμενον βασκανίας. ”Αν καί ό Μελιτηνιώτης 
δεν είναι ούτε επί του προκειμένου αναλυτικός, τό οτι συνδυάζει την βασκανίαν 

προς την φιλαργυρίαν μάς παρέχει τήν δυνατότητα νά ύπολογίσωμεν ότι ή 

έφέλκουσα τον βάσκανον εύπραγία πρέπει νά συνδέεται, πρός τήν συσσώρευσιν 

υλικών άγαθών. 1 Υπό τό πρίσμα αυτό έτοποθετήσαμεν άνωτέρω τήν βασκα- 

νίαν φαινομενικώς είς τά ούκ έφ’ ήμίν, διότι όντως πρέπει νά θεωρηθή ότι εί¬ 

ναι άπότοκος τής προσπάθειας μας πρός άπόκτησιν υλικών άγαθών, πράγμα 

τό όποιον σημαίνει καί απουσίαν πίστεως είς τήν πρόνοιαν τοΰ Θεοΰ. 

"Οσον αφορά είς τήν φιλαργυρίαν, ή οποία επίσης έκπηγάζεί έκ μειω¬ 

μένης πίστεως εις τήν πρόνοιαν καί δύναμιν του Θεού, ό Μελιτηνιώτης αποδί¬ 

δει μεγαλυτέραν αξίαν έφ’ όσον συνέγραψεν ολόκληρον ηθικήν διάλεξιν έπίγρα- 

φομένην ότι των δαιμονιζόμενων ούδεν διαφέρουσι πάντες οι τάς διαβόλου 
ποιοΰιτες επιθυμίας, μάλιστα δέ οι φιλάργυροι2. Καί μόνος ό ταυτισμός τοΰ 

φιλαργύραυ πρός τόν δαιμονίζόμενον διαγράφει άδρώς τό μέγεθος τής δυσκολίας 

τοΰ τρίτου σταδίου. Ένω είς τά δύο προηγούμενα εΐχομεν άπομάκρυνσίν 

άπό τοΰ Θεού, τώρα εχομεν ολοσχερή κυριαρχίαν του διαβόλου έπί τοΰ πλανη- 

θέντος. 'Ο Μελιτηνιώτης θά φθάση νά θεωρή προτίμητέαν τήν συνοικήσω μετά 

μυρίων δαιμόνων ή μεθ’ ενός φιλαργύρου3 4, διότι οί φιλάργυροι άφορώντες άπο- 

κλειστίκώς καί μόνον είς τήν δύναμιν τοΰ χρήματος ζουν βίον άνειρήνευτον 

καί τόν ούδεν ήδικηκότα έχθρόν ηγούνται καί δοϋλον λαβεϊν βούλονται τόν έ- 

λεύθερον όντα*. Άλλ’ ή σημασία τής ειρήνης διά τόν άνθρωπον διαφαίνεται 

έκ τοΰ ότι πλειστάκις ό ίερεύς εύχεται υπέρ αυτής, ό ίδιος δέ ό Χριστός κατέ¬ 

παυσε τήν ταραχήν των Αποστόλων διά τοΰ ειρήνη ύμΐν5 6. Έξ άντίδίαστο- 

λής μάλιστα συνάγεται οτι ό ηνωμένος μετά τοΰ Θεοΰ καί διάγων βίον άμέρι- 

μνον ζή έν ειρήνη, ό δέ μακράν ευρισκόμενος βυθίζεται είς τήν ζάλην τοΰ βίου 

ζών βίον άνειρήνευτον.'Υπενθυμίζω ότι καί ή κατ’Αριστοτέλη συμφυής πρός 
τό είδέναι* ορμή θεραπεύεται, καθ’ όσον ό άναπαυόμενος είς τήν θέαν του Θεοΰ 

δέν γνωρίζει μόνον ώς εχουΰι τά σώματα, αλλά και τους λόγους αυτών7. Τό 

μέγεθος τής πρασγενομένης βλάβης έκ τής φιλαργυρίας καταφαίνεται καλ- 

1. Γρηγορίου τοΰ Σιναΐτου Κεφάλαια πάνυ ωφέλιμα, ρκς' (Φιλοκαλίας Δ', σ. 57). 

2. Μελιτηνιώτης, Ε', ΡΟ 149, 913-920Α. 

3. Μελιτηνιώτης, Ε’, β', ΡΟ 149, 9130. Πρώτος εϊχεν υποστηρίξει ταΰτα ό Ίω. 

Χρυσόστομος έν Όμιλία ΚΗ', είς τό κατά Ματθαίον (ΓΊ. Είοΐά, 3390). 

4. Μελιτηνιώτης, Ε', γ', ΡΟ 149, 916Α. 

5. Ίω. κ', 19. 

6. Άριστοτέλους Μετά τά φυσικά Α 1, 980α. 

7. Ήλία Έκδίκου ΓΙρ. καί Οεωρ. λ^'" πβ. καί λΊκ. Γ. Π ο λ ί τ ο υ, Ή πρός τήν 
θεωρίαν όδός..., ένθ’ άνωτ., σσ. 345-364, ιδία έν σσ. 361-364, 
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λίτερον εις τον τρόπον τής συμπεριφοράς του φιλαργύρου οχι προς τους πλη¬ 

σίον άλλα προς τούς γονείς του κοίί προς τά τέκνα του. Ό Μελιτηνιώτης σχε- 

τικώς παρατηρεί: πάντες ϊαασιν, ώς οί τονχω καζεχόμενοι τω νοσήματι 

καί γήρας βαρύνονται πατρός, το τε γλυκύ και πάσιν έπέραστον, το παΐδας 
εχειν, βαρύ και έπαχθές είναι νομίζουοι. Πολλοί γονν και άτοκίαν διά τοντο 

ώνήσαντο και Ζην φνσιν επήρίοσαν, ονκ άνελόντες τεχΟέντας ζονς παΐδας, 

αλλά μηδέ φνναι τήν αρχήν συγχωρήο'αντεςΧ.'Ά.? α ό υπό της φιλαργυρίας κα¬ 

ταληφθείς γίνεται παραβάτης της εντολής του Θεού1 2 3 όσον άφορφ είς τήν ό- 

φειλομένην προς τούς γονείς τιμήν3, θεωρεί δε ώς έπαχθές το πλέον αγαπητόν 

τής παρούσης ζωής ώς είναι ή άπόκτησις τέκνων4. 

Όλέθρία λοιπόν διά τήν ανδρικήν ηλικίαν θεωρούνται ή φιλαρ/υρία καί 

ή βασκανία, τά όποια, καί κατά μείζονα λόγον το πρώτον, είναι άπότοκα τής 

απιστίας τού ανθρώπου καί τής άπορρίψεως ώς έκ τούτου τής θείας προνοίας. 

'Η αποστασία δέ από του Θεού καί εξ αντιθέτου ή ολοσχερής πίστις είς τον άν¬ 

θρωπον, τούτο μαρτυρεί ή φιλαργυρία, είναι τό επιστέγασμα τής διά των ε¬ 

τών, ήδη άπό τής νηπιακής ήλικίας, μή συμμορφώσεως τού ανθρώπου πρός τήν 

δικαιοσύνην τού Θεού. Έν συμπεράσματι ό Μελιτηνιώτης καταγράφων τάς 

καταστρεπτικάς καταλήξεις τής τοιαύτης συμπεριφοράς του ανθρώπου 

διδάσκει ότι ή ορθή αγωγή οφείλει νά είναι έθισμός εις τήν ύπακοήν τού θε¬ 

λήματος τού Θεού κατά τήν παιδικήν ηλικίαν καί ενσυνείδητος πορεία καί πί- 

στις έν λευκώ είς τον Θεόν, κατά τήν υπό κρίσεως συνοδευομένην περίοδον του 

άνθρωπίνου βίου. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 

1. Μελιτηνιώτης, Ε', ε', ΡΟ 149, 917ΑΒ. Πβ. Ίω. Χρυσοστόμου, ένθ’ άνωτ., 401). 

2. Έξ. κ', 12. 

3. Πβ. επίσης του Μ. Βασιλείου Περί τιμής γονέων καί γήρως καί νεοτητος έν 

μεων του Μαγίστρου..., ένθ* άνωτ., ΡΟ 32, 1377-1381. 

4. Ή παιδοφθορία κατά τόν σημερινόν αιώνα καλύπτεται καί νομικώςΐ Πβ. Κ· 

Σ π ε τ α ι έ ρ η, Θεωρία της κοινωνίας καί τού πολιτισμού, Άθηναι 1967, σ. 65. 
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ΟΕ 5. ΟΚΕΟΟΙΚΕ ΌΕ ΤΟυΚδ 

ΕΙ8ΤΕ ϋ’ΛΒΚβνίΑΤΙΟΝδ υτίΕΙδβΕβ Γ)ΛΝ8 ΕΕ8 ΝΟΤΕ8 

Α^αΙΙιϊαδ, ΗϊδΙοπόι = Κ. Κ β γ ά 6 11, Α^&ΙΙιΐαβ Μγπηηβϊ ΠίδΙοπαπιπη Ιΐ&π <]υΐη- 
ςυβ (ΟοΓριίδ ίοηΐϊαπι ΕΐδΙοπββ ΒγζηηΙίηηβ νοί. II), Ββιΐϊη, 1967. 

Β α ο Ιι η β γ, ΟβδοΙιίοΜβη = ΟρβΒοήΐ βρΐδοορί, ΗΐδΙοπαηιτη 1ί1>π άβοβπι {ΙοχΙβ βΐ 
ΐΓηάυοϋοη ηΐΐβπιαηάβ) ρΕΠ* Κ. ΒαοΗηβι·, (Ααδββλνϋΐιΐΐβ Οιιβίΐβη ζιιγ άβιιΐ- 
δϋΐιβη ΟβδοΕϊοϊιΙβ άβδ Μϋ,ΙβΙ&ΗβΓδ), ΒβιΊΐη 1956. 

Ενη^ϊοδ, έά. Βϊάβζ=,Ε Β ΐ ά β ζ - Ε. Ρ&πηβηΙϊβΐ’, ΤΚο Εοοίβδΐηδίΐοαΐ ΙΙϊδΙοΓγ 
οΐ Ενη^ποδ ννίΐΐι ί&β δοΐιοΐΐίί, Εοηάοη 1898. Κβϊηιρ. Αηΐδίβπΐ&ιτι 1964 (Τγλ- 
άαοίίοη ίΓΕιηςαΐδβ ρ&ρ ΙβΚ. Ρ. ΕβδΙαβΐέτο άηηδ ΒγζηηΙ,ϊοη ΧΕν, 1975, 
ίαδο. 2, ρρ. 188-488. 

Ο 3. ρ ί ζ ζ ΐ, ΑηβδΙ&δϊο^Ο. Οηρΐζζί, Ε’ΐΓηρβί'ηΙοΓβ Αη&δΙαδΐο I (491-518), Κοιηβ 1969. 
Οτέ§οίΓβ <1β ΤοαΓδ=θΡθ§οΐΡβ άβ Το«Γδ, ΗϊδίοΐΓβ άβδ ΡΓηηοδ, ΐΓβ,άαϋ,β (Ια Ι&Ιίη ροτ 

Κ. Εηίοηοΐΐθ (Εοδ οίηδδίςυβδ <1β Ι’ΙΙίδΙοΪΓβ (1β Ργ&ποθ εοι Μογβη Α^β, 27-28), 
1-ΙΙ, ΡαΓίδ 1975. 

ΗΐδΙοπα Αι,οηηα=Ρΐ'οοορϋ Οαβδ&πβαδϊδ ορβΓα οΐϊΐηΐη III: Ηίδίοπη ςπηβ άίοΐΙυΓ αι*- 
οηηα: Γβοο^ηονϊΙ ά. ΗηυΓγ. Εά. δίβΓβοΙγρη οογγοοΙϊογ ηάάβηάα βΐ οοι·π£βηάα 
αάΐβοϋ Ο. ΛνίτΐΙι, Εβΐρζΐ^ 1963. 

ΙδϊάοΓβ, ΗϊδΙοΓΐα = Ιδΐάοή βρΐδοορί Ηίδραίβηδΐδ, ΗίδΙοΓΐα ΟοΙΙιοηιπι, ν&ηά&Ιοηιιη 
οί, ΒαβΒοΓαιη, έά. Τ. Μοπιπίδβη, άηηδ ΜΟΗ, ΑαοΙ. ΑηΙ. XI, 2, ρρ. 268-303. 

άβηη ά’ΕρΕόδβ, έά. ΒτοοΙίδ=Ε. \Υ. Βτοοίίδ, ,ΙοΒειηηΐδ Ερίΐθδϊηί ΗίδΙοΓΐηβ 
Εοοίβδϊ&δΐίοηβ ρβϋΡδ ΙθγΙι&. Τβχίαδ, νβΓδΐο Ιαίίηη (Ο.8.Ο.Ο., δοϊρΙοΓβδ 8γπ, 8β· 
πβδ ΙβιΊίη, I. 3), Εοον&ΐη 1936. 

ά.Ο.Κ,.=ά. βΐ Ρ. Ζ β ρ ο δ, άιΐδ ΟΓ&βοοΓΟΓη&ηαηη, I. Ι-ΥΙΙΙ, ΑΙΙιέηβδ 1931. 
άοΓά&ηέε, ΟβΙΐο&=ά ο γ ά & η 6 δ, ϋβ οπ£ίηβ ηοΐΐ&ιΐδίΐυβ ΟβΙ&ηιπι, Μ. Τ 1ι. Μ ο πι- 

ιη δ β η, ά&ηδ ΜΟΗ, ΑαοΙ. ΑηΕ V, 1, ρρ. 53-138. 
άοΓάηηέδ, Κοπι&η&=«ΙθΓά3.η03, ϋθ δαπιΐΏβ Ιβιηροηιιη νβΐ 0ΓΪ£ίηβ ηοί,ΐ&υδςυβ £βηΙΐδ 

ΚοίΏ&ηοΓαιη, έά. Τ 1χ. Μ ο ιη ιη δ β η άηηβ ΜΟΗ, ΑαοΙ. ΑηΕ V, 1, ρρ. 1-52. 
Ε ο ί,, Εη ίϊη = Ρ. Ε ο I, Εη ίϊη άυ Γηοηάβ ηηΐίςαβ βί Ιβ άέ&αΐ άα πιογβη έ£β (Ενο- 

ΙαΙΐοη άβ ΓΗηιηαηΐΙέ) Ρηπδ 1927, 
Μβίαΐβδ, ΟΐΓοηο^ρβρ1ιΐ&= ά. Μ β 1 & 1 β δ, ΟΕΓοηοδΓ&ρΙιία, έά. Ε. ϋίηάοιΊ, Βοηη 1831. 
Μ&ηα8δέ8=(1 Μαηηδδέδ, διιιηιηη ΙιϊδΙοηηηιηη, έά. I. Β β 1ί 1ί β γ, Βοηη 1837. 
ΜΟΗ^Μοηιιιηβηίη ΟθΓΓηηηΐηθ ΗϊβΙ,οποβ, ΒβιΊϊη 1877-1898. 
ΜηκοΠίπί, ΕΙίΓΟηΙοοη - Μηροβίϋηϊ, Υ.Γ.. ΟοΓηίΙίδ, ϋΚΓοηϊουη, βά. Τ Η. Μ ο ιη πι δ β η, 

άπη» ΜΟΙΙ Λαοί. ΑηΙ. XI, ρρ. 80-108. 
ΜίΧΓϊϊ ΛνβηΙίοβηδϊδ^-ΜίΐΓίϊ ΑνβηΙίοβηοίδ, (ΙίίΓοηϊοοη, όά. ΤΙ). Μοπιπίδβη άηηδ 

ΜΟΗ, ΑαοΙ. ΑηΕ XI, ρρ. 232-239. 
ΡΓθβορβ=ά. Η 3. α γ γ, ΡΓΰοορϋ Οηβδαποηδίδ ορβΓ& οιηηΐη Ι-ΙΙ, Εβίρζί^ 1905. Εά. 

δΙβΓβοΙγρη οοίτβοΐίυι*. Λάάβηάη βΐ οορρί^βηάα αάίβοϊΐ Ο. ΥΥ'ϊγΙΙι Ι-Η^Εοίρζΐ^ 
1962 βΐ 1963. 
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8 I β ϊ η, ΗΐδίοΪΓβ —Ε. 8 1βί η, ΙΙΐδίοΪΓβ <3ιι Βαδ ΕιηρΪΓβ, II. Όο Ια άΐδρ&ΓίΙϊοη <1β 
Ι’θΐηρΐΓβ (ΙΌοοΐάοπΙ ά 1» ιπογ! (ϊο ,ΐυδίΐηϊβη (4 76-565), Ραπδ, Βπιχβΐΐβδ βί Ατη- 
δίβΓοϊαηι 1949. 

Τΐιβορίιαηβ =0. (Ιο Βοογ, Τΐιοορίιαηϊδ ΟΙίΓοηο^Γ&ρΊιία 1-2, Εοϊρζϊ^ 1883. 
Τΐιοορϊΐ^ΐαοΐβ 8ΐηιοο&1βδ = Ε. ά ο Βοογ, Τΐιοορίι^ΐαοΐΐ ΒΡηοοαΙΙαβ ΗϊδΙοηαβ, 

Εβΐρζϊ^ 1887. 
Τζβίζέδ, Εΐιϊΐΐαίΐέδ = Ιοαηηϊδ ΤζβΙζαβ ΗίδΙοπαβ, όά. Ρ. Α. Μ. I β ο η β (Ρυώΐιΐϊοαζϊοηϊ 

άβΙΓΙδΙϋιιΙο <Β Ρϋο1ο§;ΐ& ΟΙαδδίοα, υηΐνθΓδΐΙά <Ιβ£ϋ δίικίϊ οϋ Ναροΐΐ), Ναρίβδ 
1968. 

Υιό άβ 8γπιέοη = Ρ. ναη <16 η V β η, Εα νίβ αηοΐβηηβ <3θ 8αϊη1 8/ιηέοη δΐ^ΐίΐβ 
Ιβ ]βπηβ (521-592) (δυβδίάία ΙΙα^ϊο^ΓαρΙποα, 32), Ι-ΙΙ, Βπιχβΐΐβδ 1962 βΐ 1970. 

ΖοπΑΓ3δ= Ιοαηηϊδ ΖοηαΓαβ, βρϊίοτηβ ΙιίδΙοΓΪ&Γυιη, βά. Μ. Ρ ί η <1 β γ βί Τΐι. ΒΐϊΙ- 

ΙηβΓ-\νοΙΐδ1, Ι-ΙΙΙ, Βοηη 1841-1897. 

υΗΐείοΪΓβ άβ8 Ρίαηα8 άυ οβ1β1)Γβ αυνβϊ^ηαί ΟβοΓ^ΐυβ ϊ'ΙοΓβηίΐ- 
ιΐδ, βοηηυ βοπιπιβ Οβ^οίΓβ, βνβφΐβ άβ ΤουΓδ, δουΓββ ίοηάαπιβηίβΐβ άβ 
ΓΙιΐδίοίΓβ άβ Ια Οαυίβ ηαβΓονίη^ίβηηβ άβ Ια ίΐη άυ V δίέβΐβ β 1’αη 591, 

βοηίΐβηί ^υβΐ^υβδ ρβΓβ£Γαρ1ιβδ ςυΐ βοηββπιβηί 1’βτηρίΓβ βγζαηίίη βί 
δρββίαΐβπιβηί Ια ρβποάβ άβ» βιηρβΓβυΓδ Αηαβίαδβ (491-518), «ίυδίΐηΐβη 
(527-565), Ιιΐδΐΐη II (565-578), Τϋ>βΓβ (578-582) βί Μαυηββ (582-602). 

Βΐβη φΐβ ββΓίβ,ίηδ άβ ββδ ραΓα^ΓαρΙιβδ αΐβηί βίβ υίΐϋδβδ ραΓ άβ8 6γ- 

ζαηίϊηϊδίβδ1, Γβηδβιηίάβ η’α ΐαηιαίδ, β πια βοηηαίδδαηββ, ίαϊί Γοβ]βί 
ά’υηβ βίυάβ δγδίβιηαίίςυβ ιηαΙ^Γβ ]β £Γαηά ίηίβΓβί φΐ’ϊΐ ρΓβδβηίβ. 

Αυ νίβ δίββΐβ Ια βουρυΓβ ροΐίίΐφΐβ βί βυ11υΓβ1]β βηίΓβ Ια Οαυίβ βί Οοη- 

δίαηίΐηορίββδί ρΓβδςυβ βοιηρίβίβ. ΡουΓίαηί ίαηάΐδ <ρζβ ΓΙιίδίοπο^ΓαρΙιίβ 
Βγζαηίίηβ ί^ηοΓβ ρΓβδφΐβ βοιηρίβίβιηβηί ΐουί ββ ςυΐ 8β ρβ88β αυ άβία 
άβδ Αίρβδ, 1β βΙίΓοηίφίβυΓ ^αυΐοϊδ, φΐί ΐ§ηοΓβ 1β £Γββ, 8β ίΓουνβ αδδβζ 
ϊϋβη Γβηββϊ^ηβ 8υΓ Ια δΐίυαίϊοη ίβηί ιηίβΓίβυΓβ φΐ’βχίβπβυΓβ άβ ΓΕιη- 

ρΐτβ, 8υΓίουί ρουΓ Ια ρβποάβ β[υί δ’βίβηά βηίΓβ 1β8 αηηββδ 565 βί 591. 

Αυδδίίόί 8β ροδβηί άβυχ οριβδίίοηδ. (^υβΐΐβ βδί Ια ναΙβιΐΓ άβδ Γβη- 

8βί^ηβιαβηί8 άβ Ογθ£οϊγ6 άβ ΤουΓδ &υΓ Βγζαηββ, βοιηπιβηί βί ραΓ ςυβίΐβ 
νοίβ ββδ Γβη8βΐ§ηβπιβηί8 βοηί-ϋδ αΓπνβδ ΐυδβρζ’α 1υΐ? 

Ιιβ ρΓβ&βηί αΗΐβϊβ α ρουΓ οΐ^βί ά’βίυάίβΓ Ιβδ ραΓβ£Γαρ1ιβδ άβ 0γ6- 

§οϊγ6 άβ ΤουΓδ φΐί &β ΓβίβΓβηί α Βγζαηββ βη 1β8 οοηιραΓαηί 4 ίουίβ& 1β8 

δουΓββδ 6γζαηίΐηβδ ου οββίάβηίαΐβδ βοηίβπιροΓαΐηβδ, άβ ηαοηίΓβΓ ΙβυΓ 

1. Υοϊγ δΐΐΓίου! Ιβδ έίηάβδ Γέοβηϊβδ (ΙθΜθ Ανοτΐΐ ΟατηβΓοη, ΤΙιβ Ειη- 

ρΓβδδ 8ορΙιια, ά&ηκ ΒχζαηΙίοη XIV, 1975, ρρ. 5-21 βίΤΗβ Βγζαηϋηβ ΒοιίΓΟ,βδ οί Οΐ’6- 

^ογ3γ οί ΤουΓδ, (Ιαηκ ΊΊιο ^ου^ηα1 οί Τΐιβοΐο^ϊοαΐ 8ΐικ1ίβδ, η. δ. XXVI, ΟχίοΓά 1975, 

ρρ. 421-425 (Γβρπδ ίΐαηδ Α ν β γ ΐ 1 ΕαηαβΓοη, ΕοηΙϊηυϊίγ αη<1 Εΐιαη^β ίη 8ϊχΠι 
ΡοηίαΓγ Β^ζαηΐϊαηι, ναποππη ΒβρΓΪηΙδ, Εοηάοη 1981). Υοϊγ αυδδϊ Α 1 & η 0 α ίη β- 

Γ ο η ΟΪΓοιίδ ί'αοΐίοιίδ, ΟχίυΓά 1976, ρρ. 268-269. 
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υ;\1ρ.ιιγ ]ιΐΡίΙοΓΪΓ{ΐιβ οΐ βηΓϊη (Ιο ίαοΐΐθΐ' Ο’οχρΙοΓβΓ Ιοβ νοίβδ ρατ Ιβδφίοΐ- 
]<38 Ιοδ ΓοηΒβί^ηοπιοηΙδ 3ιιγ Βγζηηοβ ηιτϊνόΓβηΙ αιι οΗΓοηκριβυι·. 

I 

Βη ρΐ’οιηΐόΓΟ ΓόίόΓθΠΰο α υη οπιρθΓβυΓ Ο’ΟποηΙ »θ ΙίΙ 0ηη8 ΥΗίαΙοιτβ 
άο$ Ρναηί'8 Οβ ΟγΟ^οϊγο Οβ Τοπγβ 9 Γοοοαδϊοη Οβ Ια νίβΙοΪΓβ Οβ Οονϊδ 

811Γ 1β8 \νΪ8Ϊ^0ΐίΐ8 ΘΠ 508. Α1θΓ8 01θνΪ8, Η.ρΓ08 89. νίίΟοΪΓβ, 3Θ Γβίκΐ 9 Τθ9Γ8 

ού, Ο’αρί’όδ ]θ ο1ιΐ’οηϊο[ΐΐθΐΐΓ, «ϊΐ ΓβςυΙ Οβ Ι’βπιρβΓβιΐΓ Αη98ί,98β 1θ οοίΐϊοΐΐβ 

Οβ οοηδίΟαΙ οι 9γαηί ΓβνβΙυ υηβ ίυηΐςιιβ Οβ ροιιτρβ οΧ υηβ οΗΙαιηγΟβ Οαηδ 

1β Β98Ϊ]ϊςυβ (Ια ΙϊϊβηΗθϋΓοιιχ Μ9γ1ιπ, Π ηαϋ ιιη ΟίηΟόιηβ 8ιιγ 89 Ιβί-ο»1. 

Οτβ§οΪΓβ Οβ Τοπγ8 ρρέοΐδβ Ο’υηβ Πϊ9ηίβΓθ βΐηϋ'β, 1θ ηοπι Οβ 1’βπι- 

ρβΓΟΙίΓ 2 θΐ ]9 ί9£ΟΠ 8θ1θΓ1 Ι90[υβ11β ββ ΟβΓηΐβΓ, ρ9Γ 868 10£9ΐ«, ίηνββΐίΐ 

ΟΙονΐδ 0β8 ίηδΐ^πθδ Ου βοηδυΐαΐ ίιοηοΓΪίίςυβ3, Αυουηβ δοιίΓββ Ιιγζηηϋηβ 

βοη1βΐηροΓ9Ϊηβ ου ροδΙβπβυΓβ ηβ 86 Γ9ρροιΟβ υ οβί βρϊδοΟβ. ΡοηΓίηηΧ, 

θί9ηΐ Οοηηβ ςυβ ΠιΐδΙοπο£Ρ9ρ1ιΪ6 ϊιγζηηϋηβ ηό£])£β Ιΐ’ορ ΒοηνβηΙ ]βδ θ- 

νβηβΐηβηίδ Ο’ΟοβϊΟβηΙ, οθ βϊίβηββ ηβ ηοιίδ δυτρΓβηΟ ροίηΐ. Χιΐδςυ’έι ρτέ- 

ΒβηΙ αυουη ΒίδΙοποη η’η ιηΐδ βη ΟουΙβ οβ Γβηββϊ^ηβιηβηΙ Οβ ΟβςυΪΓβ 

Οβ ΤουΓ8. 

II 

«ΙυΒίϊηΐβη I (527-565), ηοηυηέ ηοη ρ«Γ 8οη πότη ιηοίδ δβυίοιηοηΐ ρ9Γ 

δοη ΙϊΊγθ, βδΧ Ιβ Οβυχΐβιηβ Ι)9δί1θυ8 ΟοηΙ ΓηΐΙ ιηβηΐΐοη Οτό^οΐοβ (1θ ΤουΓδ. 

Ββ οοπί<9θΙι Ιχοβϋΐθ Οοβ ΚΓυηοδ οί, Οοβ Βγζηηϋηδ βη ΙΙαϋβ (ΙιίΓοηΙ Ιβδ §υ6Γ- 

Γβ8 ΟΓδίΓο^οΙΚΐςυβδ Οοηηβ Γοββηβϊοη 9 0Γβ§υιΐ’β 0ο 5β γιΟογογ 9ΐιχ 9ί- 

ίαΐΓβδ 6γζ9Πίϊηβ8 οί, υ Οβδ ρβΓ8οηη9§θ8 φΐϊ αρρ9ΓϋβηηβηΧ αιι ιηυηΟβ Ιιγ- 

ζαηϋη. Β’βχρβΟίΙϊοη Ου τοΐ ίτηηο ΤΒβοΟβΙιβιΟ βη ΙΙηϋβ βδΐ ]β ρΓβπΟβΓ 

βοηίαβί. θηίιΓθ ΡΥαηβδ βί. Βγζηηϋηδ Γ9βοηί,β ρατ ΟΓΟ^οΪΓβ 06 Τοιιγβ. Ββ 

οίίΓοηίηυβυΓ ραΗβ 0β (ίβίί-β βχρέΟίί,ϊοιι Ο’υηθ πχΗηίόΓθ 983βζ ίΐοηβ θΐ 89Π8 

ρΓθοΐδΐοηδ οΗ,ΓοηοΙο^ΐηυβδ. Ό’αρΓβΒ Ιυϊ, «ΤΙιέοΟβΟβΓί, ραΐ’ίΐΐ ρουβ ΓΗαϋθ 

θί γ ίϋ 1)θ9υοουρ 0θ ρπδ68,πΐ9Ϊ8 οοπππθ οβδ ραγδ, ΟιΊ-οη, δοηΐ ιη9ΐ89ΐηδ, 

δοπ 9ΓΠΐθβ, βη ρτοϊβ 9 ΟϊνβΓδβδ ίίόνρβΒ, ίυΐ Ιγ08 έρΓουνόβ: 6β9ΐιοουρ Οβ 868 

Βοπιιηβδ, βη βίΓβΙ, ΓηουΓυΓβηΧ 0υη8 οθβ ραγ8. Οβ ί|ΐΐθ νογαηΐ ΤΙιέοΟβ^οΗ 

δ’βη ΓβνΐβηΧ, βη βηχροΗαηί ηνβο Ιηΐ, ηίηδϊ ςηο 1β8 Βίβηδ^ Ηβηιιβοηρ Οβ 

5υϋη. Οη ρτέίβηΟ οβρβηΟβηί (|υ’9 οβϋβ όροςιιβ 11 80Γ9Ϊί. ραΓνβηυ 

1. Οθ£θίΡβ Οβ ΤουΓδ, II, 38, 
2. 8ιπ· Ιβ Ι)98ΪΙβυ8 ΑηββΙε^β, νοΪΓ 8 1βίη, IΙιβΙοΐτο, II, ρρ. 77-217 οί, βιΐΓίοαΙ 

Ο & ρ ϊ ζ ζ ϊ, Αη&3ΐ3,8ΪΟ. 

3. νοΪΓ Β ο I, Ββ Γΐη, ρρ. 292 βΐ 372 - 373, 8 I β ΐ η, ΙΙΐδΙοΪΓβ II, ρρ. 168- 
170 βΐ Ο β ρ ϊ ζ ζ ΐ, Αη&δΙ&δίο, ρ. 150. Ααδδΐ αουκ οοηδίϋόΓοαδ οοιηιηβ Ιγϊ·3 ροΓΗρίοα- 
εβδ Ιβδ ΓβΓηεΐΓςυβΒ Οβ Ε η 8 X ϊ η Οβηδ ΒΖ 37, 1937, ρ. 215. 
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]«8φΐ’α Ια οίΐθ άιι Τβδδϊη, οΐι Π Γβηνογα 4 ηοιινβαπ Βυοοοίΐη»χ. 

Ο’αβοΓίΙ, ΤΚβοΐΙοΒβΓί ββΐ. πιθΙθ αυχ αΓίαΪΓββ γΓΤΙ&Ιϊρ ΟοοαπΙ Ια ρβ- 

Ηοίϋβ (1β ΡαπηΪ8ΐίοβ <1ο ΠιΐνβΓ 537-538 οοηοΐυ οηίτβ Βγζαηίΐηδ 61 ΟδίΓο- 

£0ΐ1ΐ8. διίΓ οβ ροϊηΐ, Ροοοορβ βδΐ αδδβζ οίειΐτ ηιιαηοΐ Π ιηοηΐίοηηβ ςυβ Τΐΐβ- 
οίϊθΒβΓί*, αρΓθδ Ια ρΐ'ίδβ (Ιβ Βοπιθ ραΐ’ ΒβΙϊβαΐΓθ, αναΐΐ βηνογό 10.000 Βοιιγ- 

^αΐ^ηοη.8 ροιίΓ αίάβΓ Υϋψέδ2. (^υαηί, α Ια οαηιρα^ηθ άβΤ1ΐθθ(Ιβ1)6Γΐ ρΓορΓβ- 

πιβηΐ άϊΐθ, οΐΐθ βπΐ Ηβυ βη 539, αιΐδδίΐόΐ. αρτβδ Ια ρπδθ 3β Μϋαη ραΓ Ιββ 
λνΐδΐ^οίΐΐδ3. 1.68 ΡΓαηοδ, αυ ηοιηΒΓβ 3β ρΙυδίβϋΓβ άίζαΐηθδ άθ ππΙΗβγβ 
(ΙΊιοιηιηθδ, οοιηηίθηδθδ ρατ 1β πη ΤΙιέοοΙβΒβΓΐ θπ ρβο&οηηβ, βηναΜΓβηί 
Ια ΙΑ^ιιγϊθ4, αΓΓίνθΓθηί ϊυβφΡα Ια νϊΐΐβ άθ Ρανΐβ βί ΐΓανοΓ&θΓβηΙ ιϊιθιπθ 1β 
Ρό5. Ό’αρΓβδ Ρι-οοορβ, ΤΗβοίΙβ&βϊ’Ι δ’βπχραΓα άβ Ια ΙΑφίτάβ, δββ Γβ^ίοηδ 
άβ8. Αίρθδ βΐ άβ νθπίδβ θΙ Γθίουΐα Ιθβ Βγζαηίΐηδ α Ια οόΐβ6. 

Οβρβηάαηί, ΐϊίαΙ^Γβ 8οη βίβηάυβ, Ια οοηηιιβίβ ίταηοφίβ ϊυΐ έρίιβπιβ- 
Γ6, οαΓ ΤΙιέοδβΙίθΓΐ, νογαηΐ δοη απηββ ^Γανθίηβηί όρΓουνέβ ραΓ Ιθβ άίνβΓ- 

868 τηαΐαάϊβδ, ΓυΙ οΒΙϊ^ό άβ 86 ΓβΙΪΓβΓ7. 3πδ(ϊα,ίοΐ 1β ΐβχΐβ 3β Ογ6£οΙγ6 3β 
ΤοαΓδ δ’αοοοΓάβ βη £γο3, ανβο ΡΓοοορβ, Ια ρπηοΐραΐβ 8οπγο6 ροιίΓ Ια £ιιβγ- 

1. θΓβ£0ΐΓβ (ϋβ ΤουΓδ, III, 32. 

2. ΡΓΟΟΟρβ, VI, 12, 38: Καί Θενδίβερτος 6έ οί, ό Φράγκων αρχηγός, άνδρας μνρίονς 
δεηθέντι ές ξυμ//αγίαν άπέατειλεν, ον Φράγκων αυτών, αλλά Βουργουζιώνων. 8αΓ οβΙΙβ 
Οδτηρ&^ηβ <Ιθ5 ΒοιΐΓ£ΐιί£ηοη8, υοϊγ 8 1βΐη, ΗίδΙοίΓβ, II, ρ. 337-338. 

3. Μ&γπ Ανβηϋοβηδίδ, αηηο 539 (ρ. 236): Αρρίοηβ ίηά. II. Ηοβ οοηβαΐβ Τίίβη- 

άβδβτίηε εβχ Ρ εαηεοηι/η ΙίαΙΐαιη ίηξτβδβιΐΒ. Μ&ΓΟβΙΙϊηί, ΟίίΓΟηΐοοη, &ηηο 539 (ρ. 106). 
ΤΗβοάώεηυ,δ Ρ εαηεοηι/η τβχ βιιτη ιηαΐ’Πο βχβτβίΐα αάνβηίβηε. 

4. ΡΓΟΟΟρβ, VI, 25, 4-9: 3 Εν δε τούτω οί Φράγκοι κεκακώσθαι τώ πολεμώ Γότθους 
τε καί 'Ρωμαίους ακόυσαντες και δι αυτό ρόστα άν οίόμενοι 5Ιταλίας τά πολλά σφίαιν αν- 

τοϊς 7ΐροσποιήσασθαι...ές μυριάδας δέκα εύθνς ξυλλεγέντας ηγουμένου σφίσι Θενδιβέρτον ες 
3Ιταλίαν έστράτενσαν. ,ΙοΓίΐΕΐηβδ, Κοηΐ&η&, 375 (ρ. 49): Ροδίΐιαβο αά Ατηιίηίιαη ρβτδββα- 

ίιι$ βχΐηάβριιβ βιιηι β[[ε§αΐιιιη Βανβηηα οίαιιεαιη ίη άβάίΐίοηβιη βαεοβρίΐ, αίραβ ιιηιια οοη- 

$ιιΙ άιιτη οοηΐτα ΟβΙαε άίτηίοαΐ, ρβηβ ραεί βνβηΐιι άβ Ρταηβϊε, μιιί ειιηι ΤΗεοάβρβΠο κξβ 
ειιο ρίιιε άιιεβτιία τηίΐΐα αάνβηεταηΐ, ΙτϊιιΐηρΗανΐΙ. ΜαΓΟβΊΙϊηί, ΟίΓοηΐοοη, &ηηο 539 
(ρ. 196): ΤίιβοάίδβΓίιΐΘ... Σφατΐαιη ΐοΐατηρηβ άερταβάαΐ ΑβτηίΙίατη, Οβηιιαηι ορρίάιιηι 
ίη ΐϊίιιε Τϊ/ΓΓίιβηί ητατΐε είΐιιιη βνβΗίί αο ρταεάαί. Μ&πΐ ΑνβηΙΐοβηδΐδ, ειηηο 539 (ρ. 
236): Αρρίοηβ, Ιηά II. Ηοα βοηειιΐβ ΤΗβοάβύβτίιΐδ, τβχ Ρταηαοπιιη ΙίαΙίαη ίηξτβδειίΒ 
ί,ϊξιΐΓίαηι Αβηιίΐία/ημιιβ άβναείανίΐ. 

5. ΡΓΟΟΟρβ, VI, 25, 9: 'Ως δ3 ΐκοντο ές Τικινών πόλιν, ίνα δή γέφυραν ες τόν ποτά- 

μόν τούτον έτεκτήναντο οί πάλαι ^Ρωμαίοι, τά τε άλλα νπούργουν οί ταϋτα φυλάασοντες 
και τόν Πάδον κατ’ εξουσίαν διαβαίνειν εΐων. 

6. ΡΓΟΟΟρβ, VIII, 25, 6-9 : Θευδέβερτος δε, ό Φράγκων αρχηγός, ου πολλφ έμτιροσ- 

θεν έξ άνθρώπων ηφάνιστο νόσφ, Λιγουρίας τε χωρία καί νΑλπεις Κοντίας καί Βενετιών 
τά πολλά ούδενι λόγω έξ απαγωγής φόρου υποτελή ποιησάμενος... καί Γότθοις μέν πολίομα- 

τα εν Βενετίοις διέμείνε, τά Τ6 έπιθαλασσίδια χωρία ιΡωμα(οις’ τά δέ άλλα υποχείρια σφί- 
σιν άπαντα πεποίηνται Φράγκοι. 

7. ΡΓΟΟΟρβ, VI, 25, 23 : Ταντην έπεί Θενδίβερτος την επιστολήν άνελέξατο, τοίς 
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γο (Ιβκ ΒγζαηΒηβ οοηί,Γβ Ιθ8 08ΐΓ0£0ΐ)ΐ8 ά’ΐΐαΐίβ. Μαΐδ, θίχιββϋόί. αρΓθδ 
Ια πίθηΐϊοη άοδ ΒοιιίΪΓαηοΘδ όρΓοανέβδ ραΓ Ι’απηββ άθ ΤΚθο(1θ1)θγΙ,Ογθ- 

^οίτβ, βη ραιΊαιιί άβ Βηοοβίίη, ογθθ υηβ οοηίαδίοη Ιαηΐ οϊίΓοηοΙοφηαβ 
φΐΊιϊδΙοπφΐθ. Βυοοθΐίη ηβ ραβ απουη γοΙθ θπ ΙΙαΙΐβ άυΓαηί 1θ γθ£Π6 άβ 
ΤΚόοάβΙιβΓΐ, ο’βδΙ-α-άΐΓθ ]αδφΓθη. 548. Ο’βδί αρΓβδ Ια ιπογΙ ο!θ ΤΗέοάθ- 

ΙιθγΙ φΐβ 8οη 8ΐιοοθδ8θΐΐΓ ΤΗβοάθβαΙΙ βηνογα Βαοοθΐΐη αϊηδί φΐβ 8οη ϊγθ- 

γθ ΕθίιΙΙιαΓΪδ θπ ΙΙαΙΐβ, νβΓ8 553, αρτβ8 ανοΪΓ αοοθρίβ Ιββ ρΓοροδϊϋοηδ 
(3θ Τβϊαβ ροιίΓ υηθ αΐΐίαηοθ ίταηοο-^οΒηςαβ1. 

ΕηδυίΙβ Ια ίβχΐβ άθ Ογθ§οϊγθ άβΤουΓδ 8θ ΓβίθΓαηΙ ΙουίοηΓδαΙα οαπι- 
ρα^ηβ άβ Βυοοθΐίη α^οαίβ: «Οβίαΐ-οί (Βηοοβίίη), αγαηΐ ρπδ )α ρθί,Ηθ Ιία- 

Ηθ θΙ ΓαγαηΙ δουτηίδθ & Ια άοιηίηαί,ίοη άαάίΐ γοϊ, §α£ηα Ια φαηάβ; Ιά, 

αρΓθ» 8’βΐΓβ ιηβδϋΓβ Μβη άβδ ίοίδ ο. ΒβΙίδαίΓθ ϊΐ οβίίηΐ Ια γίοΐοηβ»2. Τουΐ 
οβ ραΓ&^ΓαρΚβ, & οααδθ άβ Γθγγθιιγ άθ Οτβ^οίΓβ άθ Τοιιγβ 8ιιγ οβ ηαί οοη- 

οθΓηβ Ια οαιηρα^ηβ άθ Βυοοθΐϊη, 8θ ρΐαοβ βη άβΙιοΓδ άθ Ια 1ο§ίφΐβ. Α ιιη 
βνβηθίηθηί ΚΐδΙοΓΪςαβ φΐί βυί Ιϊβιι θπ 554,1β οϊίΓοηϊςαβιΐΓ αΜαοΙίθ 1β ηοπι 
άυ §βηθΓα1 βγζαηϋη ΒβΙΐΒ&ΪΓβ, οΐΐθί «3θκ ΐΓοαρββ ΐπιρβπαίθδ ϊιΐδφΐ’α 548. 

ϋ’αρΓέδ Ργοοορθ, ΒθΙΐδ&ΪΓθ, τένοςυθ ραΓ 1β 1>&8ί1βα8 ΙαδΙίηίβη, Γβηί,Γα 
α Οοηδίαηϋηορίβ νθΓ8 Γαη 5493. Εη οοηδβφίβηοβ, ]αιηαΪ8 ΒβϋδαίΓθ 
η’αίίΓοηΙα άθδ ίΓοηρθβ Ιταηο(|αβ8 οοηάαίΐβδ ραΓ ΒιιοοθΙίη. Εηδαϋβ Ογθ- 
§οίΓβ άθ ΤοιίΓδ, ίου]ουΓ8 α ροοροδ άθ Ια οατηρα^ηβ άβ ΒιιοοβΗη, δ’ίηΐβ- 

γθ88θ δρθοϊαΐβτηθηί, α ΒθΙίδαΪΓβ θΙ έοπί.: «(^υβηά Ι’βΐηρβΓβιΐΓ θπ! να φΐβ 
ΒθΙΐδαΪΓβ βίαίΐ δουνθηί βαΜυ, ίΐ 1β άέρίαοβ ροαΓ ιηθΙ^γθ Ναΐ'δβδ ά 8α ρΐαοβ. 

II ρΐαοβ ΒέΙϊδαίΓβ οοπχπιθ οοπιΙθ άθ8 θοιιπθβ, οθ ηα’ίΐ βναίΐ βίβ αηΐβ- 

πβυΓβπίΘηΙ, ροαΓ ΠιπηιίΙΐβΓ»4. 

Ιοί, 6η άβΙιοΓδ άθ Ια οοηίιΐδίοη οΙίΓοηοΙοφφΐθ, Ογθ^οϊγθ άο ΤοιίΓδ, 

θη §γο8, ραΓαϋ αδδθζ Ιιϊβη Γθηββίφίβ. II πίθηΒοηηθ 1β Γβιηρίαοθΐηβηί 
άθ ΒέΙϊδαίΓβ ραΓ ΝαΓδόδ θΙ ΓαΙ^Λυβ α Γίηοαραοϋθ άα ρΓθΐηίβΓ ά ΙιαΙΐΓβ 
1θ8 λνϊδί^οΐΐΐδ6. Εβ ηυΐ Θ8ΐ 1ιΓβ8 ίηίθΓβδδαηΙ άαηδ Ιβ ΙθχΙο άθ Ογθ^οϊγθ άθ 

τε παροϋ&ιν άπορον/ιενός ήδη καί ττρός Γερμανών κακιζομείΌς, οτι δή εξ υνδε/ηάζ προφά- 

σεως θνήσχοιεν έν χώρα ερήμφ, άρας τοΐς περιοΰαι τών Φράγκων επ’ οίκον ξνν τάχει πολ- 

λφ άνεχώρησεν. Μ&ΓΟθΠϊηϊ, ΟΙίΓοηΐοοη αηηο 539 (ρ, 106): Εχοεοίΐα άβίιίηο $αο ηιοεΒο 
ΙαύοΓα,ηΐί ΐίΐ εοίνβηϊαΐ, ραβίεοβηε οιιιη ΒβΙίεεανΐο αά ΟαΙίίαε ΓβνΰΓΐίΐιιε. ΜίΐΓίΐ ΑνβηΙίοβπ- 

8Ϊ8, αηηο 539 (ρ, 236): Είαεριιβ βχβνοϊΐιιε Ιοεϊ ίη[ΐεηιϊΐαΙβ βεαναίιΐε οαίάν εοηΙεΛιιΙαΙιιε 
ε$ι, 8ιιγ Ιοηίο οβί,Ιβ ο&πιρ&ςηθ νοίΓ 8 1βΐη, ΗϊδίοίΓΟ II, ρ. 360. 

1. Α£&11ιϊει$, ΜΐδΙοπο., I. 6 (ρ. 17): Θενδίβαλδος μέν,.,Λεύθαρις δέ καί Βοντουλί- 

νος, εί καί τον βασιλέα σφών ήκιστα ήρεσκεν, άλλ’ αυτοί άνεδέχοντο τήν ξνμμαχίαν. 

2. Ογ^οϊγο άβ Τοιιή, III, 32. 
3. ΡΓΟβορβ, VII, 36. 4. 
4. ΟΓέ^οίεβ άβ ΤοαΓβ, III, 32. 
5. Εη ββ ςηί βοηββΓηβ 1θ ΓβιηρΙαοθΓηθηΙ άβ ΒέΙϊδαίΓβ ραΓ ΝαΓδέδ, ΡΓοβορβ, ΙΙίδ- 
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Τοιπ*8, ο’βδί οβ (|αϊ οοηοβΓηβ Γαϋίίυάβ άβ Ι’θΐηρβΓοιίΓ .Γιΐδΐϊηίβη θηνβΓδ 
ΒβΙίδαΐΓβ ειρΓθδ Ιβ γθΙοιιγ (1θ οβ (ΙβπιιβΓ 4 Οοιΐδίαηϋηορίβ. Ογ6£οϊγθ άβ 
ΤουΓ8, οοηΙτΡ&ΐΓθΐηβηί 4 Ια ΙΙιθβθ οΓΓίοΐβΙΙβ άβ Ροοοορβ δθίοη Ιαςυβίΐβ 

ΒόΙίδαΐΓβ, πίθΐηβ αρΐ'68 8οη γθΙοιιγ (ΓΙΐαΗθ, Γβδί-α ΠιοπίΓηθ Ιο ρΐιΐδ βιηΐηβηΐ 
<ΙαηΒ ΙΈτηρΐΓθ1, ίβίί βοίιο 4 Γορΐηίοη ρορυΐαΐοθ ςαϊ ρΓβΙθΠίΙ ηιΐθ 1θ 
^βηβΓ&Ι ΙοιηΒα θπ (Β8§γ4οθ. Οβί-Ιβ ορΐηϊοη, άοηί Ια ρΐιΐδ αηοϊβηηθ Υβο- 

8ΐοη άαη8 1β8 δοιίΓοβδ βγζαηϋηβδ 86 ΐΓοανβ άβη8 Μαΐαΐαβ2, & εΐοηηέ ηαίδ- 

δβηοε 4 υηβ Ιθ^θικΙθ ίοιΊ Γθραηάυβ άαηδ 1θ πιοηάθ £γθο πιβοΐϊβναΐ. ΟβΙΙβ 

Ιβ^θηάβ Γαοοηΐβ φΐβ ^δΐάηίθη 8β πιοπΐΓα ΓοΗ ΐη^Γαί βηνβΓδ ΒθΙί&αΪΓβ βΐ 

<ραΊ1 ίΐηίΐ πιβϊηβ ραΓ Ιυΐ ογθυθγ 1β8 γβυχ3. 

Όαηδ ]α δυϊίβ άβ βει τβίαΐϊοη (1θ Ια οαπιρει^ηβ <Ιθ Βυοοβίίη, Ογθ^οϊγθ 
άβ Τοιιγ8 θπ άοηηβ 1θ8 <ϋΥ6Γ86δ ρ1ια8β& οοππηβ οβοϊ: «Βυοοβίίη βη^α^βα α- 

Ιογβ (Ιβ §Γαηά8 οοπιβαί οοηΐτβδ Νειγβθβ. Αγαηί, ρι·ϊ& Ιουίβ ΓΚαΙίβ, ίΐ όίβη- 

άί! 868 ίΓθηΙΪ6Γ68 ]ιΐ8ηυ>4 Ια ιϊιθγ; Π βη,γογα αυδβϊ ά’ΙΙαϋβ άβ £Γαηάδ ί,Γβ- 

80Γ8 4 ΤίιβοάβΒβΓΐ. (^ιιαηά ΝβΓδβδ βυί άοηηβ οοηηαΐδδαηοβ (Ιβ οβία α 
Ι’βπιρβΓβυΓ, ΓβπιρβΓβϋΓ αγαηί. ρηδ άβδ ί,Γοιιρβδ 4 8α δοΐάβ, Ιβ δβηνογα θπ 
ΓβηίοΓί 4 ΝαΓ8β8; ςυί, οοηίάηυαηΐ 4 8β ΒαΙΐτβ, Γβουΐα ναΐηου. ΕηδυίΙβ 
άοηο Βυοοβίίη οοουρα ]α δίοΐΐβ: ΐΐ βη βχϊ^βα άβ8 ΐ,πβυΐδ ηα’ϋ ΐΓαηδίηίΙ; 

αυ Γοί. Β βυΐ βηίίη υη £Γαηά δυοοβδ άαηδ οβ8 οίΓοοηδί,αηοβδ4». 

Εα οοπΓαδϊοη οίίΓοποΙο^ϊςιιβ οοηΕηυβ ίου]ουΓ8: ΒυοοβΒη «βηνογα 

Ιοπα ΑΓΟ&ηα, 5, 16-17, βοηί φΐβ ο’βίεΰί ΒβΙΐδβιΪΓβ Ιιπ-ΐϊίβιηβ ηιιΐ αν&ίΐ άβηίΒηάέ ίΐ 
«Τιΐδίϊηίβη ά’βΙ,Γβ ΓβνοΓριέ: Βελισαρίω μεν ούν 6 Γοτθικός πόλεμος τί/δε έχώρησεν. Άπο· 

γνονς δέ βασιλέως έδεϊτο όπως οι έξη ένθένδε ότι τάχιστα άπαλλαγήναι. Και έπει ένδεχόμε· 

νον βααιΜα την δέηαιν εγνω, ευθύς άπιών ωχετο. 

1. Ρροοορθ, VIII, 21, 2: ~Ην τε τω άξιώματι πρώτος ο Βελισάριος 'Ρωμαίων 
άπάντων. 

2. Μβ,Ι&Ι&δ, ΟιΐΌηο§Ρ&ρ1ΐί2ΐ, XVIII (ρ. 495): Καί έμεινεν ό αυτός Βελισάριος υπό 

άγανάκτησιν. 
3. Βα ρΐιΐβ αηοΐθηηβ τηβηΐίοη Ια ρΓίν&ίίοη (1θ Ια νυβ (Ιβ ΒβΗδαΐΓβ δβ ΐΓουνβ 
ΤζθΙζέδ (01ιΐ1ί&<ΐ6δ, III, 339): 

Ούτος ό Βελισάριος ό στρατηγός ο μέγας, 
Ίονστινιανείοις ών έν χρόνοις στρατηλάτης, 

πρός πάσαν τετραμέρειαν γης έφαπλώσας νικάς, 

ύστερον φθάνω τυφλωθείς, ώ τύχης της άστατου. 

Εηδίιϊίβ ΒβΙϊδ&ΐΓβ ίυΐ Ιο 1ιέΓ08 ά’υηβ ροβδΐβ ρορυΙ&ΐΓΟ άοη! 1θ§ τ&οϊηβδ ΓβηηοηΙθηΙ & 

1& ίία άυ Χε δίβοΐβ βί <ιυΐ ΐΓουνα δ& ίοηηθ άβίΐηίΐΐνβ & Οοηδίαηΐίηορίβ, &Γόροςυβ4βδ 
Ρ&ΐβοΐοβίιβδ. Βιιγ οβίίβ ροέδϊβ ροραΙ&ϊΓβ νοΪΓ Εη γιο & Ρ ο Π ί β γ ΐ: II ροβΓη& ΙιϊκΒ,η- 

ίίηο (Β Ββΐΐδ&πο, (Ι&ηδ ΑΙΒ άβΐ Οοηνβ^ηο ϊηίβΓηαζίοη&Ιβ δηΐ ΙβΐΏ&: Β& ροβδΐβ. βρϊοβ 
β 1& δυα ίοΓΓηδ,ζΐοηβ, Κοιηβ 1969 (Αοο&(1θΓηί8ΐ Ν&Ιίοη&Ιθ άθί Βΐηοβϊ, ΡΓθ1)]βιηΐ βΙΙχι- 

&1ΐ <1ΐ δοΐθηζΒΐ 6 άΐ εαΙΙαΓΛ. Ου&άβΓηο Ν° 139, Ηοπίθ 1970, ρρ. 583-651), 
4. (>Γ0£0ΪΓ6 άβ Τοιιγ8, III, 32. 

29 - 11 - 1983 
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<368 Ιπ?80Γ8'> ά Τ1χ(30<1β1)βΓΐ, η1οΓ8 ςιιβ ββ Γοΐ Γγηπο βίαΐΐ πιοτί (Ιβρυΐδ (1β- 

ρ 81Χ 3.Π8 Γ|α8111 <1 Γ&ΓΠ166 ίΓαπΟ^ϋθ 8Θ 1>&ϋΰΐΗ ΟΟηΐΓβ Ν&Γ8Θ8. Μαϊδ, βη 

(ΙβίιΟΓδ οΐβ οβΐΊβ βΓΓβυρ, 1θ ^γο8 (1 η ΙβχΙβ 86 ΙΐΌανβ (ΤηββΟΓίΙ ηνββ Γϊιηη£θ 

(Ιοηηββ ρηο ΓΙιϊβΙοπβη Βγζηηϋη Α^ηΐΙιΐαδ1 (3βδ βνβηβιηβηΐ8 ςιιϊ βιΐΓβηΙ 

Ιίβυ βη Ιΐηΐΐβ 6ηΐΓ6 Ιβδ ηηηββδ 553-554. ΟιίΓηηί. βη οηπιρη^ηβ Οβ 553-554, 

ΒαοοβΠπ ηνββ 868 ΐΓοιιρθδ (Ιοχηίηη βιΐΓ ΙουΙβ ΙΊΙηΠβ (1υ Νοηΐ βΐ ηττίνη 

ιηβιηβ ϊυδςιΓβη δϊβϋβ2. Εη ΙουΙ βαδ, ΐΐ βδΐ βίτοη^β φΐβ 1β πιβιηβ Ογθ* 

§οΪΓβ (1θ ΤοιΐΓ8, άηηβ 8οη ΙίνΓβ IV, 4 Γοββηδΐοη 3β ΓηνβηβιηβηΙ άα γοϊ 

ΤΗβοοΙβΙ)(548) δουϋ^ηβ ςυβ: «Ο’ββΙ 8ουδ 8οη Γβ^ηβ ςυβ Βυβββϋη, ηνιί 

ηνηϋ ηηηβχβ Ιοιιΐβ ΡΙΙηΙΐβ ηυ Γογηυιηβ (Ιβδ ΡΓηηβδ, Γιιί Ιαό ρηΓ Ν&γ- 

δβ8»3. Ιοί Ογ6£οιγ6 ίΐβ ΤοιίΓδ βνΐΐβ 1» βοηϊνίδίοη βΙιΐΌηοΙο^ΐςυβ βί ββ 

ΐΓουνβ βη ρΐβΐη ηββοπΐ ηνββ Ιβδ ηαΐΓβδ δΟΐΐΓββδ βί 8ιιγΙο\ιΙ ηνββ Α^ηΐΗΐηδ. 

Ν3.Γ868 ηΐί-ηηαη Ιβδ ΐΓουρβδ <1θ Βυβββΐίη βη 5554, θΐ 1β8 τηϋ βη ίαϊΐβ 

8ιιγ 1η Γίνβ άιι Πβυνβ Οηδδοαίϊηβ, ρτβδ άβ Οηροιιβ5. Εβ ρ1«8 £ΐ·ηη(1 

ηοιη^Γβ (ΙβδΡΓηηβδ βΐ Βιιβββΐΐη Ιιη-πιβπιβ ΙιΐΓβηΙ Ιυβ86. 

Εη άβπύθΓβ ΓβίβΓβηβθ <1β Ογθ^οϊγθ άβ ΤουΓδ & ΡβιηρβΓβιΐΓ ^δΐΐηϊβη 

βί 4 8η ροΐΐίΐηυβ β»ί ίηΐίβ ηΓηββηβίοη (ΙβΓΐηίβΓνβηίΐοη τηΐΙϊίηΐΓβ Ιογζηηίΐηβ 

βη Εβρη^ηβ βηί,Γβ 1θ8 ηηηββδ 550-554. Εη ββ ςυΐ βοηββΓηβ οβΙΙβ ΐηίβΓνβη- 

ίΐοη Ιβ βΙίΓοηϊίίβυΓ ββπί: «Οοππηβ Α^ϋη, ςηϊ Γβ^η&ίΙ βη Εδρα^ηβ, εβΓαβηΐί 

1β ρβυρίβ δουδ 1© ίΓβδ Ιουπί <1β 8η «Ιοπιίηηίϊοη, Γαπηββ άβ Γβιηρβ- 

ΓβυΓ ρβηβΐΓη άηηβ Ιβδ Εδρη^ηββ βί βηναΐηί ρΙηδϊβΓδ βϊίβδ. Ο Α^ϊΐη ηγηηί 

βίβ ηδδηβδίηβ, ββ ίυί ΑίΚηηη^ίΙάβ ςηί ΓββιιβϊΙΙΗ δοη Γογηαιηβ. II δουίΐηί 

άηηδ 1η δαΐΐβ Εβηυβοαρ 3β ^υβΓΓβδ οοηΐΓβ ΙηΟΗβ ηπηββ βί 1η βηϋϋ 1β 

ρΐηδ δοηνβηΐ, ηΓΓηβΕηηΙ ηΐηβΐ βη ρηΓίϊβ Ιβδ βίί.β8 (}ΐιϊ ηνηΐβηΐ βίβ ΐη]η- 

&1βπιβη1: οοβηρββδ»7. 

1. Α^&Ιΐιΐ&δ, ΗίδΙορΐη, II, 1-9 (ρρ. 40-53). 
2. Α^&ίΐιίεΐδ, ΗϊδΙοπη, II, 4. 4, 1 (ρ, 44): Τα μέχρι τοί> πορθμού τής Σικελίας 

πολίσματά τε καί φρονρια σχεδόν τι άπαντα λνμηνάμενος. 

3. ΟτΓβ^οΐΓβ (Ιβ ΤουΡδ, IV, 9. 
4. Μ&πΐ Ανβηΐΐοβηδΐδ, ηηηο 555 (4) (ρ. 237) : Εο Ινηιμοιχ· ΗαεερΙρηιιε άιιχ Ρεαη- 

σοηιτη ϊη ύβΙΙο Ηοηιαηο ου,ιη οτηηΐ ρχρρρλϊιι αιιο ίηίρτε'ιΐ. ΟΓό^οίΓβ <1β ΤοιίΡδ Ιυΐ-ιηβιηβ 
ρΐηεβ 1η ϊώογΙ άθ Βυοοβίίη βη ιηβπιβ Ιβηιρδ ςυβ Ια πιογΙ <1β ΎΙιέοίΙοβυΜ (IV 9) ςηί βηΐ 
Ιϊβυ ηυδδί βη 555 (Μ&πί ΑνβηΙίοβηδΐδ, ηηηο 555 (ρ. 237). ΡουΓίηηΙ Ρ. Βο I, Βη Νβίδ- 
βηηοβ <1β 1η Ρρηηοβ, ρ. 60-61, <1η1β 1η άέίηϊΐβ ίΐβδ Γρηηοδ ή Οηροιιβ, (Ιβ 554. 

5. Α^ηΙΙιΐηδ, ΗίδΙΟΓΪη, II, 4 (ρ. 45): Στρατοπεδεύεται (ΝηΓδύδ) ού πόρρω Καπούης 
τής πόλεως, άμφϊ τάς οχθας τού Κασονλίνου ποταμού. 

6. Α^ηΟιΐηδ, Ηί&ΐοπη, II, 9. 11 (ρρ. 52-53): Λύτόςτε όή νϋν Βουτιλϊνος ό στρα¬ 

τηγός και δλον το στράτευμα πανωλεθρίψ ήφάνιστο. 8υΐ' Ιη ο&ιηρη^ηβ <1β Βυοοβίίη νοϊΡ 
8 1 β χ η, Ηϊδίοΐρβ, II, ρρ. 605-608, 

7. Ορβ^οΐρβ <1β ΤουΡδ, IV, 8. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ · 25 
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Εη βχαπιΐηυηΐ Ιο ραι*α£ΐ·αρ1ιβ ιΐβ Οτό^οίΓβ (Ιβ Τοιιΐ’δ, ηοιίδ νογοηδ ηυβ, 

πια]§Γβ Ιο ίοη να^υβ δί ραΓίίβιιΙϊβΓ α ΓαυίβιΐΓ, ΓβδδβηίΐοΙ (Ιο οβίίβ ανβιιίιΐΓβ 
ϊιχζαηίΐηβ βδί ΪΓ68 Βΐβη (Ιίί. Εββ δουοοβδ ΙιϊδΙυΐ’κμιβδ ηαιιβ οίΪΓβηί Ιβ οοη- 

ίβχίο δηίναηί οΐβ ΓϊηίβΓνβηίΐοη ηιΐ1ί1ευ'ι*β θη Εδρα^ηβ. Εβ8 ρβΓδββιιίίοηδ 
(Ιΐπ^βθδ ραΓ Α^ϊΐα (548-554) οοηίτβ Ιβδ οαίΐιοΐϊςιιβδ ΐηδρΪΓβΓβηί ά αη π- 

ναΐ, Αίΐιαηα^ϋιΐβ, Γϊιΐββ ιίβ «ΙβιηαηοΙβΓ ιιηβ ακίβ ηιΐϋίαΐΓβ ά Ιιΐδίϊηϊβη. 

Εβδ ^αβΓΓβδ ^οίΗίςαβδ (ΓΙίαϋβ ραδδαίβηί ραΓ ιιηο ρΐιαδβ οηίΐηυβ; ιηαϊδ, βη 

550\ ,ίιΐδϋηΐβη ρυί (ϋδροδβΓ (Γυηβ ΓΙοίίβ βί (Γιιηο Ιγθβ ρβίϊίβ απηβο 

βί Ιβδ βηνογα βη Εβρα^ηβ βοιίδ Ιβδ οπΙγοβ άα ραίποβ ΕϊΙ)βΓβ. Οβίίβ αίάβ 
δβπιΕΙβ ανοΪΓ δΐιίίϊ: Αί1ιαηα§ΐ1(Ιβ ιΐόίϊί Λ§ΐΙη ά δβνϋΐβ, βη 554; βί Ιογ- 

8(|ΐιβ Α^ϊΐα πχοιιηιί Ια ιηβιηβ αηηόβ, ΑίΗαηα^ΐΙάβ ιηοηία δυΓ 1β ίΓόηβ (554- 

567). Βίβη ςυ’Αί]ιαηα£Ϊ1(1β αΐί βίβ ]β γοϊ \νίδΪ£οίΙι ]β ρΐυδ ρηΐδδαηί 6η VI® 

δΐβοΐβ, βοή Γβ§ηβ νΐί ΓοΓ^αηΐβαίίοη ά’αηβ ρΓονΐηοβ βγζαηίΐηβ βη Εδρα^ηβ 

6οηί Ρβχΐβίβηοβ <1ιΐΓα ϊηδίΐυ’βη 6241 2. 

Ανβο Ια ΓβίβΓβηοβ α ΓϊηίβΓνβηίΐοη τηίΙίίαΪΓβ βη Εδρα§ηβ 8β ίβπηίηβ 

1θ οοππηβηίαΪΓβ (1β (τΓβ£0ΪΓβ (1β ΤουΓδ δυτ Ιβδ όνβηβΓηβηίδ <1θ Ια ρβποάβ 

6β Ιιΐδίίηϊβη. Εη βχαππηαηί Γβη8βιη51β ά.β οβ οοπιπιβηίηίΓβ, ηοιίδ οοηδία- 

ίοηδ φΐβ 1β οΗΐΌηΐο[υβιΐΓ ϊ^ηοΓβ οοπιρίβίβπιοηί Ια νϊβ ϊηίβηβιΐΓβ (1β ΓΕιη- 

ρΪΓβ αίηδί ηυβ 868 Ιυίίβδ οοηίΓβ 1β8 ΡβΓδβδ, πιαΐδ ραΓ οοηίΓβ, βδί αδδβζ 

1>ΐβη Γβηββΐ^ηβ 8υΓ Ια §ιιθγγθ ^οίΐιϊομιβ βί δυιΊοιιί δυΓ οβ ηυϊ βοηββΓηβ 

Ιβδ ΐηίβΓνβηϋοηδ ίΓαηο^ηβδ 6αη& οβίίβ £υβΓΓβ. Εη οιιίΓβ ϊΐ ρ&Γΐβ οΙαΪΓβ- 

ιηβηί άβ Ια δαοοβδδίοη ι1β8 £βηβΓαιιχ Εγζαηίϊηδ άυΓαηί οβίίβ §ιιογγ6 βί ίΐ 

βοηηαίί Ιβδ Επιϊίδ ςηΐ οοηΓαΐβηί δηΓ 1β 8οΗ (Ιβ ΒβΙϊδαΪΓβ. Αϊηδϊ ΥΗίείοίΓβ 

άβ$ Ρταηο8 βδί Ια δοηΓοβ Ιαίϊηβ (1υ VI* δΐόοΐβ Ια τηϊβυχ Γβηδβϊ^ηββ δυΓ Ιβδ 

βνβηβπίθηίδ (ΓΙίαΙϊο. 

III 

Εβ Γβ^ηβ (3β ,ϊυδίΐη II (565-578) (Ιοηηβ α (τΓβ^οίΓβ (Ιο ΤοιίΓδ ρΐιι- 
δϊβυΓδ οοοαδίοηδ άβ 8β ΓβίβΓβΓ α Βγζαηοβ. 0’α5θΓ(Ι Ιβ βϊίΓοηΐ^υουΓ ίΓαββ 

1. ΐ8ΐ(1θΓβ, Ηΐδίοπα, 47 (ρ. 286): αηηο ϊιηρβΓϋ ΙυδΙϊηΐαηΐ XXIII. 
2. <ΙθΓ(1ίΐηβ5, Οβίίοα, 305 (ρ. 136): Οκϊ βιιοοβάβηβ ΗαοΙβηιΐδ Αβϊΐ οοηΐίησί ΐ'β^ηυ,ιη. 

ΟοηίΓα ψιιβηι Αίαηα^ίΙάυ^ ίη$ΗΓ§?η$ Ηοηιαηί Γβξηΐ οοηοϊΐαΐ νΐνβδ, ιιύΐ βί Ι,ΐΒα'ΐιΐδ ρα- 

ΐΓΪοίιΐ8 οιιηΐ βχβΓείΐυ, ά€$ΐϊηαΐιΐΓ. Νβ€ /ΗΪΙ ιη ρωΊβ οοΰΐάαα §βη8, ςααβ ΤΚβοάοηοο, άιιηι 
αάνΐνβΓΰΛ, αιιΐ αηιϊοΐΐΐα αιιΐ βη^βείίοηβ ηοη άβββΓΡΪΙβί. Ιδίάορβ, ΗϊδίοΓΪα, 47 (ρ. 286): 

Οθ€ΐ8θ ΑβίΙαηε ΑΐΗαηαβϊΙάιΐ5 τεξιχηιη ([χιοά ίηναάβΓαί Ιβηιιΐΐ αηηίδ XIII. Ηίε οιιιη ]αιη 
άαάιιηι· Βΐιηιία. Ιρταηηίάϋ ΑζίΙαηοη τβρ,ηο ρτίναΓβ εοηανεΐητ ιηίΗίιυη είϋί αιιχΐΐία αδ ήη- 

ρεναίοτε Ιιιείΐηΐαηΐ ρορο$οεταΐ, φκ>8 ροαίεα ΒΐώιηονεΓε α [ίηίδα$· Γ^ηί ηιο)ίΐιι$ ηοη ρο- 

ΐιιίι. ΡουΓ ίοηΐ οβ φή βοηεβΓηβ ΠηΙβΓνβηϋοη βί Ια ρΓόδβηοβ ΡγζαηΙίηβ βη Εδρα^ηβ, 

νοΪΓ Ρ. Ο ο υ Ρ β γ I, Βγζαηοβ βί ΙΈδρ&^ηβ \νΐδί#οϋιΙ<ϊΐιβ (554-711), άαηδ 6ΐα(Ιβδ 
5γζαηΙίηβδ II, 1944, ρρ. 5-78. 
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ηη ροΐ’ίΓαΐΙ άιι 13ειβϋθΐΐδ:«(^ιι&ί,ϊη ΙΙ)όΙαϋιιη Ηοππηβ βοιηρίβίβπιβηΐ &(1οη- 

ηό ά Γηναποβ φΐΐ ηίΘρπδαϋ 1ο& ραυνΓθδ βΐ (Ιβροιιίυαϋ Ιβδ δόη&ΙβιίΓδ. 5α 
οπρϊιΐϊΐό όΐαϊΐ Ιβίΐβ ςυ’ίΐ αναΐΐ ϊ&ϊΐ. ί&ΪΓβ άββ ο,οίΪΓθ8 (1θ Γβτ οϊι ϋ 6ηΐ.&8δαϋ 

Ιβδ ΙαΙβηΙδ 6π ογ ηαυηηαγβ»1. 

06 ροΗΓίϋΙ, ΐτορ ρβυ ίθνοναΐϊΐβ ά ,ΙυδΕη II ροββ ρβ» πιαΐ (1β ρΓοβΙέ- 

τηβ». Εη οβ φΐΐ οοηοβπτιβ Ιαβϋη II, 1β8 βοαΓΟθδ Ιιγζ&ηϋηβδ 8οηΙ (ϋνί- 

8005 οη Ιΐ'οία £)'οιιρ€8 1>ϊβη ίΙΐδΙϊποΡδ. ϋ’&ΒοπΙ ηοπδ ανοηδ Ιο §Γοιιρβ ςιιΐ ββΐ 
οοτηροδό ραι· Ιβδ απΙθίΐΓδ ^αί §αΓ(1βηΙ ιιπθ αΐϋΐαίΐβ Γ&νορ&ΙϊΙβ α Ι’βπιρθΓβαΓ, 
ραπτιΐ Ιοδ^ϋβίδ 1β οοηίτβπιροΓειϊχι Οοπρρυβ, <ριϊ βοπΐ οη Ιαϋη, 8β ΡΓοανβ 
βη ρΓθτηΐβΓβ Ιΐ£ηβ2. Εβδ θοπναΐηδ ρο8ΐόποϋΓ8, ΤΗβορΚαηο3, Μαηαδδόβ4 βί. 

ΖοηαΓα.55, βαϊνβηΐ Οοπρριίδ «ίαηδ 868 δβηϋιηβηΐδ αιτιΐοαυχ βηνβΓδ .Ιυδ- 

δϋη II. Α Γορροδό άθ οθ £Γοπρβ ΓανοΓ&ΙιΙβ, ιΐθδ βυίβιιρδ οοτηπιβ Ιβδ οοη- 

ΙβπιροΓαίηδ Ενει^ποδ6 βί- ^αη, Θνβηϋβ ϋ’ΕρΙιόδβ7, δθ τηοηΐΓβηΙ ΓοΗ 
Ιιοδϋΐβδ α Γέ^απί άικϋΐ βπιρβΓβυΓ. ΕηΐΓβ οβδ βΙθυχ αΐΐϋικίβδ βοηίΓαάΐο- 

ΐοΪΓ68, 1β 6οηίθηιροΓαίη ΤΗβορΗγΙαοΙβ 3ΐπιοο&1θδ 86 πιοηίΓβ ρΐαίόΐ ηβιι- 

Ι/Γβ, βί Ιβ δβιιΐ ΐΓαϊί ηιι’ΐΐ Ιαηοβ οοπΙγθ ,Ιιΐδίΐη ο’βδί Οβ ΓαοουββΓ (Ι’βίΓβ 
Γβδροη&εώΐβ άβ Ια πιρΙιΐΓθ άα ί,ΓαίΙβ ΙιγζαηίϊηορβΓδθ ιΐβ 5628. Ογο^οϊγθ 
(Ιο ΤουΓ8, <ΕαρΓβ8 1θ οοηίβηυ ιΐβ βοη ραΓα^ΓίψΙιβ, 8β ΐΓουνβ, βη ββ ςιιΐ οοη- 

οβΓηβ 8οη αΐϋΐαάβ βηνβΓ8 ΙιΐδΙΐη II, Ιγθβ ρροοΗβ ϋβδ δουΐΌβδ <1ιι ίίβυχΐβτηβ 
^Γοηρβ. 8α ραΓθηΙβ ανββ Ενα^ποδ θ»1 δΐΐΓίοιιΙ ρΐυδ ψ,ΓένκΙθηίβ. Ε’ανα- 

ηοθ, όΐέπιβηί; ρΓθροηάβΓαηί, ά&ηδ Ιο ροΓίΓαϋ (Ιβ ΟΓβ^υΐΓβ (1β Τοιιτδ, άο- 

ηαΐηβ αιΐδδί άαηδ Ιθδ αοοαδαΐΐοηδ βΓΕνα^ποδ οοπΙγθ Ιβ Βαδϋβυδ οΙ 1θ 

1. ΟΓβ^ΟΪΓβ 06 ΤοίΙΓδ, IV, 40. 

2. Π&νϊιιβ Ορθδοοηΐίΐδ Γ,οήρριίδ, Ιη ΙαιιΟβιη Iιικίϊηι Λιΐ£ΐι«1ί Μιπογικ, ίΐαηδ 
ΜΟτΗ, Αποί. Αηΐ. III, 2, ρ. 115-156. ΝοιινβΙΙο 60. Λνβί1 ΐΓαΟικ-Ιίοη οη Ηη^Ιαίδ ρ&Γ 
ΑνβΓΐΙ 0&ηΐ6Γοη (ΑΐΗΙοηβ ΡγΘ55, Ι,οηΟοη 197(>). 

3. Τίι6ορ1ι»ηβ, 60. Οβ Βοορ, I, ρ. 241-242. τ//ι· τώ γένει /ιρ,γαλόψνχό^ τβ 

και... επιδέξιος, φιλοκτίοη/ς... Ευσεβής όέ αη· επεκόσ/ιησε τάς εκκλησίας. 

4. Ζοη3Γ&5, XVI, 10, 1 (III, ρ. 173-174): Τήν φΰση· εις ίχπαετα πεοιδέξιυν. 

5. ΜϋΠ&δδβδ, V. 3297: τΗν δέ χρηστός και δίκαιος ό νέος Ιουστίνος. 

6. Ϊ5ν&£Τΐ05 Ε, 1 (60. Βίάβζ, ρ. 195): τ1Ιν δέ τον βίοι· έκδεδιητη/ιένος καί τρνφαίς 
άτέχνως καί ήδοναϊς εκτόποις έγκαλινδονμένος, ιϊλλοτρίων τε χρημάτων διάπυρος έραστής 
ώς πάντα κέρδους άθέσμον άπεμπολεϊν, μηδέ έπί ταις ίεριοσόναις τι) θειον ευλαβούμενος. 

7. 3β&η ΟΈρ1ι68β; Ιϊνπβ III, οϊι, II (60. ΒροοΙίδ, ρ. 89): Οειίε ϊ^ίΐιιε... ι-ιιηι εΐ 

οδηιεΓεΙ εί ρεηίΐιιε ρενάεεεί, οιιιη ειιηι αά εαηχιιΐιιριιι Ηοιηί/ιΐιιη ίι>ηοεε/ιίε/ιι ίηίριιε ε{- 

^αηάεηάαηι 3ε αάρίίεηίεεβ ι>ΐάί88εΙ, εί ιαρίηαε εί δοηυηιηι εροΐίαΐίυηί ίεηιενο εί Βει ίί- 

ηιοεβ ηοη ίιηρβάίίιυη 3β άεάίεβε, εί ταρίηαηι ιηίριαηι ηιαβία ίμια οι ρΐενοεςαε αηίε- 

εεδβαπιιη ειιοηι/η οο11ε§ί$8ε. 

8. ΤΙιέορΕγΙ&οΙβ δΐπίοο&ίβδ, III, 9 (ρ. 132): Έβδόμω τοιγαρονν ένιαντώ τής 
βασιλείας Ιουστίνου τοϋ νέου παρασπονδησάντων 'Ρωμαίων τή τον βασιλέως κονψότητι 
τά τής είρηναίας ευδαιμονίας διασπάται. 
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ΙταΐΙ άα άβροαϊΐίβιηοηί (1θ8 8βηαΙβαΓ5, βΐ 6ίβη δοαϋ^ηό ραΓ 1β οΙΐΓοηί(|θυΓ 
Ιαΐίη, 8β ΐΓοανβ θπ ρΐθίη αοοοΓά ανβο Ιουί, οβ ςαθ ΓβοοηΙβ Ενα§ποδ 
8αΓ Ι’αϋϊΐαάβ άβ Ιαδϋη II βηνβΓΒ Ιθ5 δόηαΙβιΐΓδ Εΐΐιβποδ βί, Αάάαίοδ1. 

ΙΑαναποβ (Ια βαδϊΐβαδ βδί, δουϋ^ηββ αα88ΐ ραΓ Ιβαη άΈρΙιβδο2. Νοαδ ροα- 

νοηβ οοηβΙαίθΓ, άβδ πιαΐηΐοηαηΐ,, <506 Ιο» δοιίΓΟβδ, βοήΐβδ οα ΟΓαΙβδ, ςιιί 
οηί» ρα Γβηββΐ^ηθΓ Ο-Γβ^οΪΓβ άβ Τοαβδ, βίαίβηΐ ΓογΙ Εοδίϊΐβδ βηνβΓδ 
Ιιΐδίίη II. 

Αρι*ο8 1β ροΓΐταίΙ άυ ΙϊαβϋβιΐΒ, Ιβ8 Γβίαίίοηδ 6γζαηϋηορβΓ8β8 θΐ Ιββ 

ένβηβιηθηΐδ πιΠϋαΐΓβΒ (Ια ίτοηί, ΟΓΐβηί,αΙ ί,Γοανβηί; ΙβαΓ ρΐαοβ άαηδ ΥΗϊ- 
* 

Ξίοτία Ρταηοοπιπι: «ΑρΓβδ οβία, Αηϋοοίιβ ά’Ε^γρΙβ βΐ Αραπιββ άβ δγπβ, 

άβαχ ΐΓθδ £Γαηάβ8 νϋΐβδ, ΙαΓβηΙ ρπδβδ ραΓ 1β8 ΡβΓδββ βί. Ια ρορπίαϋοη 

βπυηβηββ βπ οαρϋνΐΐβ... ϋβ8 Απη,θηίβηδ <1θ ΡβΓδβ νΐηΓβηΙ ίΓουνθΓ Γβπι- 

ρβΓθαΓ ΙυδΙϊη ανβο αηβ £Γαηάβ οΙιαΓ^θ άβ ΐί&δυδ (1θ δγήβ ροαΓ Ιαί άβτηαη- 

άβΓ 80η απιϊΐάβ βί Ιαί ΓαοοηΙ,βΓβηΐ ηα’ϋ» βΐαΐβηί ϊ>Γοαί11β8 ανβο Γβηιρβ- 

ΓβΟΓ (Ιβ ΡβΓδβ»3. 

ϋαηδ οβ ραΓα^ΓαρΙχβ, βη £Γθδ, β£ ά’αηβ ιηαηϊβΓβ ΙογΙ να^αβ, Οτέ^οίΓβ 

άβ ΤοϋΓβ άοηηβ Γβδββηίάβΐ άβ Ια ρΓβιηΐβΓβ ρίιαδβ άβ Ια ^αβΓΓβ ΕγζαηΙίη,ο- 

ρβΓδβ <5αί οοππηβη^α βη 572. ΡοαΓ ίαΪΓβ 1β οοιηιηβηΙαίΓβ (Ια ραΓα^ΓαρΚβ, 

ϋ ίααί, οοπυηβηφβΓ ραΓ Ια (ΐη. ϋ’αρΓβδ ΙουΙβδ 1β8 δοαΓοβδ βγζαηΐίηβδ, 1β 

ρΓΟ^Ιβιηβ αηαβηίβη α βίβ Ια οακδβ άβ Ια ταρΐαΓβ άβδ Γβίαί-ΐοηδ 1>γζαηΙΐηο- 

ρβΓββδ. Ι/απώαδδαάβ άβδ Απϊίβηϊβηδ ααρτβδ άα ΒαδΠβπδ, δοη αρρβΐ ααχ 

δβηϋπιβη.ί8 οΙΐΓβϋβιιβ άβ ΙαδΙίη ροατ ο6ί.βηΪΓ ςα’ϊΐ νϊηΐ αα 8βοοαΓ8 ά’υη 

ρβαρίβ οΙΐΓβΙΐβη, 6ίβη ςαβ ιηοιιορίιγ&ΐΐβ, ρβΓδβοαί,β ραΓ Ιβ ίαηαίΐδίηβ Γβ- 

Ιί^ΐβαχ άβδ ρΓβίΓβδ ρβΓδβδ, ρβΓ&ααάβηί ΙαδΙίη άβ οβδδβΓ άβραγβΓ ααχ Ρθγ- 

8β8 Ια δοιητηβ οοηνβηαβ ραΓ Ιβ ΐΓαϋβ άβ 562. Οβ11.β άβοϊδΐοη άβ Ιαβϋη II 

ϊα£ Ια οααδβ ά’αηβ 1οη§αβ £αβΓΓβ ςαΐ άαΓβΓα νίη^Ι αη8 (572-592)*. Αΐηδΐ 
Οτβ^οίΓβ άβ ΤοαΓδ ββΐ. αδδβζ 6ΐβη. Γβηδβΐ^ηβ 8ϋΓ Ια οααδβ ρπηοΐραΐβ άβ Ια 

£αβΓΓβ. 

4. Εν&£ΠΟδ Ε, 2 {6(1. Βίάθζ, ρ. 197): Μετ’ ον πολύ δέ καί Αιθέριον καί Άδδαιον, 

τής μεν συγκλήτου βουλής καθεστώτε, μεγάλα δέ καί πρωτεία παρ’ Ιουστινιανό) έσχηκό- 

τε, ές κριτήριον έπί καθοσιώσει έκδέδωκεν. 

2. ά63.Π άΈρΙιβδβ: ΙίνΓβ III, οΐι. II (όά. ΒγοοΙεβ, ρ. 89): εΐ ταρίηαηι ίηΐριιαιη ηια- 

βΪ5 ςιιαηι ρΙβΓυδρηβ αηΐβββεεοητιη εχιοηττη εοΐβξίεεβ βί εοαεβΓΟαεδβ... 

3. Ογ6^οϊγ6 άβ ΤοαΓδ, IV, 40. 
4. Ενα^ποε Ε, 7 (έά. Βΐάβζ, ρ. 203): Οί τής πάλαι μέν μεγάλης Αρμενίας,..τά 

Χριστιανών πρεσβενοντες, έπει παρά Περσών κακώς επασχον καί μάλιστα περί τήν οίκείαν 
νόμισιν, έν παραβύστω έπρεσβεύοντο προς Ιουστίνον Ικετενοντες κατήκοοι 'Ρωμαίοις γε- 

νέσθαι. Τΐιβορίιγίαοΐβ 81πιοο&ί6δ, III, 9 (ρ. 133): Μήδοι δέ πατέρας τον πολέμου ΤΡω¬ 

μαίους κηρνττοντες αιτίας ταύτας προύτίθεσαν τό νποδέχεσθαι τούς Αρμενίους 'Ρωμαίους, 
ίν υπηκόων μοίρα Πέρσαις τυγχάνοντας. 
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(^υαηί έι δα ρΓβιηϊβΓο ρΐιαδθ, Είνα^ποβ βί δίτηοοαίβδ, Ιουδ άβυχ οοη- 

ίοιηροΓ&ίηδ άβ8 ίαϊΙδ,Γαοοηίβηί/ίΐυβΓαπηβββγζαηίίηβ<ϋπ§όβρατΙυδϋηίβη, 

1β ηβνβυ γΙιι βαδίίουδ, ηβ Γβυδβΐί ραδ ά ϊ&ιγθ ϊαββ αυχ ΡβΓδβδ βί ςυβ ββδ άβΓ- 

ηϊβΓ8, αγΒΐηί, έι ΙβυΓ ΙβΙβ 1θ §βηβΓα1 Αιίαπηαίιαηβδ αιτΐνβΓβηί ΐυβςυ’αυχ 

Γαυ5ουΓ£δ (ΡΑηΙίοοϊιβ1 6ί οβουρβΓβηΙ Αραιηιηββ, Ια άβυχϊβιηβ νϋΐβ βη 

ΐιηροΓί,αηοβ (Ιβ δγπβ2. Αΐηδϊ ηοιίδ νογοηβ ςυβ, ιηβιηβ ροιίΓ 1β& ρπηοί- 

ραυχ βνόηβπιβηίδ όβ Ια ρΓβιηΐβΓβ ρΐιαδβ άβ Ια ^υβιτβ, θΓβ§οίΓβ (Ιβ ΤοιίΓδ 

68Ϊ Θ1886Ζ βΐβίΐ ΓβηββψΠβ. 

Εηδυϋβ Ιβ ο1ΐΓοηΐς[ϋθαΓ, ΙαΐδδαηΙΙα ^υβιτβ άβ βδίβ, δ’οββυρβ (Ιβ ηου- 

νβαυ (1β ΙιΐδΙϊη 1Γ. Οαη& (Ιβαχ ραΓα§ΓαρΚβ8 άίίίβΓβηίδ, θΓβ§οΪΓβ (Ιβ ΤουΓδ 

Γαβοηίβ 16 ιηβιηβ βνόηβπιβηί ανββ υηβ ρβίΐίβ ναπαηίβ; ίΐ ββπΐ άοηβ 

<Ρα1κ>Γ(Ι: «Ρυΐδ & Ια ΐίη (,Ιυδίΐη) βί,αηί άβνβηυ ίου, ΐΐ 8’αά]οψηϋ ΤϋιβΓβ 

βοπιιηβ Οβδατ ροιίΓ (ΙβίβηεΐΓβ 8βδ ρΓονΐηββδ»3. ΐ_Ιη ρβυ ρΐυβ Ιοΐη, ϊΐ ββηί: 

«Οοτηπιβ Ι’θΐηρβΓουΓ .ϊυδίϊη, αγαηί ρβηία 1θ ββηβ, βί,αΐί άβνβηυ ϊοα βί 

ςυβ 8θη βιηρΐΓΘ η’βίαΐί. ρΐυδ £ουνβι·ηέ φΐβ ρείΓ Ια δβυΐβ Αυ^υδία δο- 

ρΕΐα, 1β8 ρορυΐαΐίοηδ... βΙαΓβηί ΤΐΙΐθΓβ οοπχηαβ ΟββαΓ»4. 

ϋβ οβδ άβυχ ιήίβΓβηββδ, Ια δββοηάβ βδί Ββαυβουρ ρΐυβ βοιηρίβΐβ, 

Ο01Γ θΐΐβ δουΐϊ^ηβ Ιβ ΓοΙβ ρΓβροικΙβΓειηί, ςυβ ^ουα δορίιίβ, Γβρουδβ άβ Ιϋδί,ΐη 

άαηδ Γαϊίαπ*β (Ιβ Ια ηοπιΐηαΐΐοη άβ ΤΐββΓβ οοιητηβ 0β89,Γ. Ρ’αρΓβδ ίουΐβδ 

Ιβδ 80Ί1Γ068 βγζαηϋηβδ, Ια ρηββ άβ Ια ίοτίβΓβδΒβ άβ ΌαΓα ραΓ Ιβδ ΡβΓδβδ 

(574), £βηα ΙβΠβπιβηί, Ιυβί-ϊη ςυ’αυδβΐίοί- αρΓββ ϋ δυΐΰί υηβ βπββ ηβΓνβυ- 

δβ, άβνβηαηί ρΓβδφΐβ ίου. Α1ογ8 ΓΑυ^υδία δορίιίβ Γυί ο!)%ββ ά’αρρβ- 

ΙβΓ αυ ραΙαΐ8 Τϋ)βΓβ, υη οϊίίβίβΓ ά’οπ^ϊηβ ίάίΓαββ, βί βΐΐβ ΓβυβδϊΙ, α ρβΓ- 

8υα(1βΓ Ιβ 1)αδΐ1βυδ πια1α<1β άβ Ιβ ίαΐΓβ ηοππηβΓ ββδαΓ5. ΡουΓ υηβ ίοίδ 

1. ΤΗβορΙιγΙ&οΙβ δίπιοοαίέδ, III, 10 (ρ. 135): 'Ο δέ Άδαρμαάνης άφικνεΐται, 
εις τά περί τής Αντιόχειαν πόνων εκτός, τά τε των οίκοδομημάτιον προ τής πόλεως κάλλη 
διαφΟείρας. 

2. ΤΙιέορΙιγΙ&οίβ 8ΪΓηοο&Ιέδ, III, 9 {ρ. 133): Ό 1 Αδαρμαάνης... πλησίον δ’Άπα- 

μείας, περιβαλλόμενος χάρακα... τρίτη δέ ημέρα και την πόλιν ανδραποδίζεται. £ν&£Π05, 
Ε, 8 (6ά. Βϊάβζ, ρ. 296): 'Ως δ’ οϋν τής πείρας τούτης διήμαρτεν Άδαρμαάνης, έμπρη- 

σας τήν πάλαι μέν 'Ηράκλειον, ύστερον 0έ Γαγγαλικήν όνομασθεϊσαν, Άπάμειαν κατεί- 

ληφεν. 
3. ΟΓβ^οίΓβ άβ Τουρδ, IV 40. 
4. Οέ^οΪΓβ (Ιο Τοιιι-ί» V, 19. 8υΡ ΓΑυ^υδΐα δορίιίβ, νοΪΓ Α ν 6 γ ΐ 1 0 α ηι β γ ο η, 

ΤΙιβ ΕιηρΓΟδδ Βορίιία, δαηδ ΒγζαηΙΐοη Χί,ν, 1975, ρρ. 5-21, 

5. βνα^ΓΪΟδ, Ε, 11 (έά. Β ϊ <3. β ζ, ρ. 207): ”Λπερ έπείδή ηκηκόει ό Ίονατϊνος.., 
είς φρενίτιδα νόαον και μανίαν εμπίπτει, ονδέν λοιπόν των γινομέναη* α\η>ιείς. Λιψχει όέ τό 
πολίτευμα Τιβέριος* ίβ ΐϊΐίΐΏβ Κνα^ποδ (V, 13 6(1. Βίάοζ, ρ. 308) α]ου{ο: *Κν τοσοντω 
δέ Καίααρα βονλενμασι Σοφίας ’Ιουστίνος αναγορεύει, Τΐιβορίιγίαοίο ΒίΓηοοαΙέδ, 111, 11 

(ρ. 136). 
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βηοοΓθ Ογ0£ΟΪγθ άβ Τοιιΐ’8 δ’γ ΓβίΓΟυνβ, βη £Τ0δ, άαηδ 1β οοηίβχΐ,β άβδ 

βνβηβπιβηίδ. Εη άβΙιοΓδ άβ οβ1α, οβ η[ΐιί ηοιίδ ϊηιρί’ββδίοηηβ Ιο ρΐιΐδ ο’βδί 

Ια οΙαΚβ ανβο Ιαςαβίΐβΐβ ίαΐΐτ ββΐ Γαοοηίβ. Αΐηδΐ ηοιίδ νογοηδ ςυβ Ια ιηα- 

Ιαάΐβ άβ άαδίϊη Π β8ΐ Βϊβη δουΐί^ηββ, 1β ιόΙο άβ ΓΑιι§υδΙα δορΗΐβ οοιη- 

πιβηΐβ β1> Ια ρΐιαδβ οπίϊςιιβ ΐΓανβΓδββ ραΐ’ ΓβιηρΐΓο ΐΓβδ 6ίβη ΐΓαοββ. 

Εα ίϊη άβ .ϊυδί,ϊη I I βδ£ Γαοοηΐββ άαηβ ΥΠίΒίοΓία (ναηδοπυη άβ Ια ία- 

ςοη δυΐναηίβ: «^ ιιβϋιι ^υΐ αναϊΐ, αοίιβνβ Ια ΐΓβϊζϊβπΐθ αηηββ άβ βοπ τέ- 

£ηβ, ίθΓΐηϊηα 8α νϊβ άαηδ Ια ΐοΐΐβ, άαηδ Ιαηυβίΐβ ΐΐ βίαίί ίοπιββ»1. Οβ 

ραΓα^ΓαρΙιβ βδί οαΓαοΙβπδβ ραΓ ΓβχαοΙϋυάβ οΙίΓοηοΙο^ίηυβ, ανβο Ιαηυβίΐβ 

(5ι*β§;οίΓβ άβ ΤοιΐΓ8 ρΓβοίδβ Γαηηββ άβ Ια πιογΙ άβ Ιυδίϊη II. Εη Γβαΐϊί,β, 

,ϊϋδΐίη II πιοιιηιί άαηδ Ια ί,Γβϊζίβιηβ αηηββ άβ 8οη Γβ^ηβ (565-578). 

Ροαι* βη ΐβπηϊηβΓ ανβο 1β8 ραΓα^ΓαρΙιβδ άβ Οτβ^οΪΓβ άβ ΤουΓδ <^ιιϊ 

8β ΓβίβΓβηΙ α Ιιΐδϋη II, οη άοϊί δουϋ^ηβΓ υηβ ΓβίβΓβηοβ φΐϊ 8β ταρροΓίβ 

ά Ια ροΐϋΐηυβ Γβΐΐ^ίβυδβ άυ Βαδϊίβυδ. δβίοη 1β οίίΓοηϊοιυβυΓ, «οη ταρ- 

ροιΤβ αηδδϊ ηυ’Π βίαϋ ΙοτηΕβ (,ϊυδίϊη), άαηδ ΠιβΓβδίβ ρβία^ϊβηηβ»2. 

Οβίίβ ίοϊδ, (τΓβ^οίΓβ άβ ΤοιίΓδ δβ ίΓουνβ βη ρΐβϊηβ οοηίυδϊοη. Εβ ρβία^ϊα- 

ηίδίαβ βίαϋ ρΓβδςυβ ϊηοοηηυ ά Βγζαηοβ βΐ Ιβδ Οβοδ ηβ δβ δοηί ]αιηαΪ8 

ΓββΙΙβηχβηΙ ρο8β 1θ ρΓοΙϋβιηβ ςυί ορροδβ δαϊηί Αυ^υδίϊη ά Ρβία^β, οβ ρΓο- 

Είβιηβ άβ Ια άβδίϊηββ Ηυηιαΐηβ ςυϊ να οβδβάβΓ, δβίοη Ηβηη ΜαΓΓου, βί 

οοιηηιβ ηαοάβΙβΓ Ια ρδγοίιβ οοοίάβηίαΐβ3. Ο’αρτβδ Ιβδ δοητΌβδ Εγζαηίΐηβδ, 

Ιυδίϊη II, αη άβΕυί άβ δοη Γβ§ριβ, βίαϋ ηη οΓίϋοάοχβ ίοΙβΓαηί, δΐΐΓί,οιιί 

βηνβΓδ Ιβδ ηιοηορΕγδϋβδ. Μαίδ βηδίιϋβ, δβ ίΓουναηΙ δουδ ΓϊηίΊυβηοβ άβ 

δγιηβοη δίγΐϋβ 1β ]βυηβ <|υϊ δ’αρρβίΐβ αηδδϊ ΤΕαηπχαδίοπΙβδ4, ϊΐ ρπί 

1β ραΗϊ άβδ ϊηίβ^ΓΪδΙβδ βί ρβΓδβουία ίουδ οβυχ (|ΐιΐ ηβ δυϊναϊβηί ραδ Ιβδ 

Γΐίβδ ΟΓίΙιοάοχβδ5. Αΐηδΐ Ιβδ ραΓα^ΓαρΚβδ άβ ΟΓβ^οΪΓβ άβ ΤουΓδ οοηδα- 

οΓβδ αη Γβ^ηβ άβ Ιυδίϊη II ιηοηΐΓβηΙ ςηβ ΙβηΓ αυίβυι*, άαηδ Ι’βηδβτηϊάβ, 

Ιίβηί δθδ Γβηδβί^ηβηιβηΙδ άβ δοηΓοβδ ςηϊ οοηηαϊδδαϊβηΐ αδ8βζ 6ϊβη οβ ςυϊ 

ραδδαϊί α Βγζαηοβ άηΓαηί. οβΐίβ ρβποάβ. 

1. ΟΓέ^οίΓβ άβ ΤουΓδ, V, 30. 

2. ΟΓβ^οίΓβ άβ ΤουΓδ, IV, 90. 

3. Η. Μ ατΓου, Ώβ Ια ρβΓδέβυΙΐοη άβ Βΐοοίόΐΐβη έι Ια τηοΓί άβ ΟΓέ^οΐΓβ 1β 
Οίαηά (303-604), άαηδ ΝουνβΠβ ΗΐδΙοίΓβ άβ Ι’β^Ιίδβ, Ραπδ, 1963, I, ρ. 378. ΡουΓ 1β 
ρ^Ια^ΐαηϊκΓηβ, ϊΗϊά., ρρ. 450-459. 

4. Υιβ άβ Βγηιόοη, βά. ν&η άοη νβη, I, ρ. 178 (206)): Ζήλον 0έ Οεϊον καί ηί- 

ατιν μεγάλην εσχεν εις τον θεράποντα τον θεόν ό αυτός βαΰΐλεύς Ίονατϊνος και πάντοτε 
σχεδόν τά άπαντωνία εσήμαινε τφ άγιοι όονλω τον θεόν. 

5. Ροιιγ Ια ροΐίΐίςυο τβΐί^ίβυδβ, ρυΓβηιβηΙ οΓΐΙιοάοχβ, άβ 3υδϋη II δα ηονβΐΐβ 
ΟΟηίΓΟ Ιβδ ί>ί*ηΐαΓΪΙβδ { 3.0. Κ. I. VII, ρ. 12) βδί θΗΓ&βΙβΠδΙϊθ|Ιΐβ: μηδέ μην διαθήκας αυ¬ 

τούς γράψειν >} ληγάτα καταλιμπάνειν >} δωρεϊσθαι, πλήν εΐ μή ορθόδοξοι ειεν και πίστει 
και εργοίς οϊ ταΰτα ληψόμενοι. 
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IV 

ΤϊΙιογο,Ιθ 3Π00038611Γ (Ιο ΙιΐδΙ,ϊη II (578-582), Ιίβηί, αυδδΐ ηηβ ρΐαοβ οοη- 

.δΐάόΐ'αίιΐβ ίΐαηδ νΐίΐδίοΓία ΡταηΜπιπι.. Ο’αβοΓίΙ & (Ιουχ Γβρπββδ Ογο^οϊγο 
<ΙβΤοαΓ8 Ιγοοο Ιο ροΓίΓαίΙ (Ια 5αδϊ1βυδ: «Τί5θΓβ, ηυί όΐαΐί αη ΙιοπυηοΐαδΙο, 
ρΓαϋφίαηΙ Γαιιιηόηβ, όφήΐαβίο, ΓοπιροΓίβηΙ (Ιοβ νϊοΙοίΓβδ οΙ, οο ςυΐ 
βδΐ αυ-ιΐοδδΐΐδ άο Ιουί.08 1θ8 ς:υα]ϊΙβ8, αη οΙΐΓβΙϊβη Ιγθβ ΒΐηοοΓβ1.·—Τϊ^ογο, 

Ιιοππηο οαραίιΐο, οηβπφφίο, δ&£β, αίηδϊ ςυβ £0ηβΓθυχ; ο’όΐαϋ αυδδί ιιη 
οχοοίίβηΐ άόίοηδουΓ άοδ ϊηΓοΓίυηόδ2». 

Ο’αΙιοΓίΙ, οο ^υί οβΙ βΐοη οΙβίΓ, ΤϊββΓΟ οβϊ να ραΓ Ογθ^οϊγο (Ιο Τουτδ 
<Γυη οοΐΐ Ιγο8 ΙανοΓαΙιΙο. Μαΐδ, οο£ οοϊΐ ίανοΓαβΙο βδΐ οβίαί <1β Ιοαίβδ 1β3 

δοαίΌΟδ 5γζαηϋηοδ, οοηίβπιροΓαΐηβ& ου ροδΙόπουΓΟδ. Εοβ ροΓΐΓ&ϊΙδ Ιι·α- 

οό8 ραΓ Ενα^ΓΪοδ3, Ιβαη άΈρΙιβδβ4 βΐ, ΤΙιβορΙιγΙαοΙβ δίτηοοαίβδ5 80 Ιγοιι- 

νβηΐ οΐαηδ Ια ιηβιηβ 1ί§ηο ςιιβ οβίυϊ (Ιο Ογο^οϊγο (Ιο ΤουΓΒ. Ε’όΐβπιβηί (Ιο 
Ια ^όηοΓΟδΐΙό οΐιοζ ΤΐβοΓβ αΐηδΐ (^αο βοη ϊηάΐίίόΓοηοθ ο&ΓαοΙόπδΙϊηυο ραΓ 
ταρροΓΐ α ΓαΓ^οηΙ, ΙοηΙ Ιοαόδ ραΓ 1β8 8ουΓο68 βγζαηϋηοδ6, δοη! αυδδΐ 
οχα1ί08 ραΓ Οτο^οϊγο άβ ΤοαΓδ: «Εί» ραΓοβ ηυ’ΐΐ βίαΐΐ (Τϊ5θγθ)... αη £Γαη<1 

βί νΓαϊ οΕΐ'όϋβη, βΐ ρβηάαηί, ςα’ϊΐ ροΓίαϋ ϊογβυδβιηβηΐ. δβοουΓδ ααχ ραιι- 

νΓθδ ραΓ 8βδ ΙΐββΓαΙϋόδ, Ιο δοΐ^ηουΓ ΓαίοΙαϋί άβ ρΐαδ βη ρΐυδ»7. ΡουΓίαηΙ 
ΐΐ οδί νταΐ ςυο οοΐίβ ^όηοΓΟδϊΙβ άβ ΤΐβοΓο Γαί οχί,Γοηιοηί ίαοΐΐϋόο ραΓ Ιοβ 
ίοηοΐδ άβ ΓβδθΓνο ηυ’αναίΐ βηίαδδόθδ Ια ροϋΙΐίΐαΘ ίΐηαηοίθΓθ άβ ΙυδΙΐη 
II, ί,αηΐ αοουδόβ ραΓ οβΓίαΐηβδ δουΓΟθδ8. 

Α Ια ^βηοΓοδΐίό (Ιβ ΤΐββΓβ βΐ αα δβοουΓδ φΐβ Οίβυ Ιυΐ &οοοΓ(Ιαίί οη 
ΓθίουΓ ρουΓ Ιο ΓοοοιηροηδθΓ, 8β ταί-ί-αοΐιοηί (Ιβυχ όρίδοάθδ ςαί 8β ί,ΓουνβηΙ 
δθυΐοηίθηΐ άαηδ ΥΗΪ8ΐοΗα Ρταηωηιτη βΐ φΐΐ ρΓθδβηίβηί Ιουδ Ιθδ άβυχ 
Ιβδ ίΓαίί,δ οαΓαοίβηδΙΐςυβδ ά’υη οοηΐβ άβ ίβο. 5β1οη Ιο ρΓβπιΐβΓ όρΐδοϋβ: 

«(ΤΐββΓο), βη {Ιόαιη1>υ1αηί α ίτβνβΓδ Ιο ραΐαίδ, νΐΐ 3ογ Ιβ ρβνα^β 8β Γβ£ϋ· 

1. θΓέ£01ΓΘ (Ιο ΤοαΓδ, IV, 40. 
2. Ογγθ^οϊγθ (Ιβ ΤουΓβ, V, 19. 
3. Βνα£Π05, Ε 13 (6(1. Βϊίΐβζ, ρ. 209): *Ι1ν δέ γε Τιβέριος μέγιατός τε τό σώμα καί 

είς ύηεροχήν ευπρεπέστατος μάλλον ήπερ τις εϊκασεν ον βασιλέων μόναη>} αλλά και πάντων 
άνθρώπων.,. την δέ ψυχήν ήπιός τε καί φιλάνθρωπος, εύθνς άπό τοΰ βλέμματος απαντας 
όεξιονμενος, πλούτον ηγούμενος τό πάαιν έπαρκεΐν περί τάς επιδόσεις ον προς μόνην την 
χρείαν άλλά καί κατά τό περιούσιον. 

4. 3β&η άΈρϊιέδβ, ΙϊνΓβ III, οΐι. V (έά. ΒΓοοΙίδ, ρ. 92). ΤϊΙ»βΓβ βδΐ ηοΓηιηβ 
«Τιοπιποβ αίπιβ (Ιβ Πΐβυ». 

5. Τΐίθορίιγίαοίο 8ίιηοοαΙόδ, III, 16 (ρ. 149): Τιβέριον τον αύτοκοάτορα, άνόαα 

πράον όμον καί φιλάνθρωπον, κρείττονά τε λήμματος καί χρημάτων άφρόντιδα, τούτο μό¬ 

νον εύδαιμονίαν ηγούμενον, τό τεθηλέναι τε καί είς μέγα πλούτον κομάν τό υπήκοον. 

6. Ενα^ποδ Ε, 13 (ό(1. Β ϊ <1 ο ζ, ρ. 209) ΤΗόορ1)γ1;κ;Ιβ 8ίηιοοαΙόδ, III, 16 (ρ. 

149). Τΐιβορίιαηθ, 6(1. Ββ Βοογ, I, ρρ. 241-242. 

7. θΓ·έ£θύ’β άβ Τουι·5, V, 19. 
8. Ενα£Π0δ, Ε, 1 (ό(Ι. Βϊίΐβζ, ρ. 195). 
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δβ υηβ ρΐαςηβ άβ πιειγ&γθ 8ογ ΙαςηβΠβ βίαΐί £Γανββ Ια ογοϊχ άβ 5βΪ£ηβαΓ βί 

δ’όοπα: «Τα ογοϊχ, δβϊ^ηβιΐΓ, ηοαδ βη ιηυηϊβδοηδ ηοίΓβ Ιτοηί βί ηοίΓβ ροϊ' 

ίπηβ, βί νοϊοϊ ςυβ οβίίβ ογοϊχ ηοιίδ Ια ϊοηΐοηδ ααχ ρίβίΐβ». Ααδδϊ ρΐηβ νϋθ 

ςυ’ϊΐ ηβ ίαΐΐαϊί ροαί' Ιο άΪΓβ ΐ] ίαϊί άβίβΓΓβΓ βί ΓβάΓββδβΓ Ια ρΐαςυβ, βί οη 

ίΓουνβ βη-άβδδοηβ από αυΐΓβ ηυϊ αναϊί 1θ πιβπιβ δϊ^ηβ. Οη ]β 1ηί αηηαηοβ, 

βί ϊΐ ΟΓάοηηβ ςυ’οη Γβηΐβνβ αηδβϊ. (^υαηά οη Γβυί άβρίαοέβ, οη βη άβ- 

οουνόΐ υηθ ίΓοΐδϊβιηβ, βί ραΓ βοη ΟΓάΓβ, οΙΙθ αιΐδδϊ θ&Ι βηΐβνββ. (^ηαηά 

οη Γβηί βηΐβνββ, οη ίτοιινα ιιη §ΐ'αηά Ιγθβογ οοηίβηαηί ρΐιΐδ άβ ιηϊΐΐβ 

ηυϊηίαοχ ά’οτ. Αγαηί βιηροΓίβ Γογ ϊΐ θπ άϊδίπβυα αηχ ραανΓβδ»1. 

Οαηδ οβί βρίδοάβ, ςυϊ ηβ 8θ ΓβίΓουνβ, οοιηιηβ ηου8 1’ανοηδ άβ]α άϊί, 

άαηδ αυοιιηβ 8οιιγοθ Γγζαηίϊηβ, ίοαί 8θ Γαρρτοοίιβ άυ οΐϊιηβί άπ βγηα- 

χαΪΓβ βί άα οοηίβ άβ ίββ. Οη άΪΓαΐί ςιι’ϊΐ βδί ϊιηα^ϊηβ βί ΟΓββ ροιίΓ ιηΐβιιχ 

θχαΙίβΓ Ια ρίόίτό βί Ια ^βηβΓΟδϊίβ άβ ΤίίιβΓθ. 

Γβ άβυχίβπιβ βρίδοάβ, αιΐδδΐ ιηΪΓαουΙθαχ ςηβ 1β ρΓβιηϊβΓ, 86 δϊίαβ αηβ- 

8ΐ άαηδ 1β πχβιηβ οΐϊιηαί: ηβ δαιίΓαίδ ραδδβΓ 8ουδ δίίβηοβ οβ ςαβ 1θ δβί- 

£ηβΐΐΓ Ιιιϊ α αρροΗβ άαηβ Ια δηϊίβ»2. δβίοη Οτβ^οΪΓβ άβ ΤοηΓδ, 1β §βηβΓα1 

ΝαΓδβδ, αναϊί αναηΐ άβ ιηοηΓΪΓ οαοΗβ ηη £Γαηά ίΓβδΟΓ άαηδ ηη Ιΐβη δβατβί 

άβ δα πιαίδοη βί δβηΐ υη νϊβιιχ δβΓνίίβιΐΓ οοηηαίδδαίί οβίίβ οαοϊιβ. Τβ νϊβΙΙαΓά, 

βη νογαηί Ια ^βηβΓΟδϊίβ άβ ΤίΪ3βΓβ νΐβηί α Ιυΐ βί Ιηϊ άβνοϊΐβ 1β δβΟΓβί. 

ΑΙοΓδ, φΐαηά 1β Ιγθ8ογ ίηί ίΓαηνβ, «Ο βδί ρ1η8 ΙαΓββιηβηί βηοοΓβ ηηβ Τϊ- 

Γθγθ ίΐί 8β8 άϊδίηϊοηίϊοηδ αηχ ϊηάϊ^βηίδ ανβο ηηβ £βηβΓβη8β β11β§Γβ8Ββ»3. 

Οβδ οοηίβδ, ηηϊφίβδ άαηδ ΙβηΓ §βηΓβ, ηουδ ιηοηίΓβηί ςηβ ΤΛθγθ, 

α οαηδβ δαΗοπί άβ 8α ροΙίΟςαβ ϊϊηαηοϊβΓβ βί 8β8 ΙαΓ^βδδβδ βηνβΓδ 1β ρβη- 

ρΐβ4, δ’βίαϊί ίΓαηδίοηηβ βη ηη ρβΓβοηηα^β Ιβ^βηάαΐΓβ, βί ηηβ δα 1β§βηάβ, 

βηποΐιϊβ άβ ρΙηδϊβηΓδ βίβπχβηίδ ρορηΙαΪΓβδ, οΪΓοηΙαϊί ΟΓαΙβπχβηί ηοη δβη- 

ϊβιηβηί άαηδ Ια ρβπρϊιβπβ άβ ΓΕηιρΪΓθ ά’Οπβηί, ιηαίδ ιηβιηβ βη Οοβΐάβηί. 

(χΓβ§οΪΓ6 άβ ΤοηΓδ, (γηϊ βδί ίοΓί ΪΓΪαηά άβ πχΪΓαοΙβδ, αοββρίβ οβίίβ ίΓαάΤ 

ίϊοη ογοΙθ βί ΓϊηίΓοάηίί άαηδ δοη οβηνΓβ5. 

1. ΟτΓέ^οΐΓβ άβ ΤουΓδ V, 19. 
2. Ογ6οοϊγ6 άβ ΤοιίΓδ, V, 19. 

3. θΓβ£οπ*β άβ ΤΓΟΠδ, V, 19. 
4. 8ιιγ 1& ροΐΐίϊφΐβ ίΐηαοΐέΓβ άβ ίιΐδϋη II βη £βηέΓ£ά, νοίΓ δίβϊη, ϋβΤΐΙιβΓίηδ 

ΟοηΒίαηίϊηιΐδ ΝονβΗβ περί επιβολής, ά&ηβ Κΐΐο 16,1919, ρρ. 60-82. ί.β ρΓβεαηΙηιΙβ άβ 1& 
ηονβΐΐβ 12 άβ ΤίΒίτβ (Ι.Ο.Η. I, XII, ρ. 19) βδί οβΓβοίβΓΪβίϊςυβ άβ Ιοηίβ 1& ηιβηί&ΐΐίό 
ροΐίίίςηβ άβ ΤϊΙίθΡβ: Βασιλείας γνώρισμα Θεώ τε πρέηυν άνθρώποις τε συγγενές ηγού¬ 

μενοι τούς δεομένους ειΐ ηοιειν, τάς άόικίας τε έκκόπτειν, δαα τε τοϊς νπηκόοις χρήσιμα 

βονλεύεσθαι τε και πράττειν. 

5. Ββδ βιηρβΓβυΓδ άβ Βγζαηοβ οηί ποιιγπ 1&Γ§βιηβηΙ ΓίηιαβΐηηΙϊοη ροριιΙωΓβ οο- 
οΐάβηί&ΐβ. ΟοΓηιηβ βxβ^ηγ^]Θ) ίΓβδ ρΓοοΙιβ β Γέροςυβ άβ ΟτΓβ^οίΓβ άβ ΤοηΓδ, ηοηδ ρου- 

νοηδ οΐίβΓ Ιβδ Ιβ^βηάβδ Γβΐ&ίίνβδ ίι 1’βιηρβΓβυΓ ΗβΓδοΙΐηδ (610-641) «γηΐ δβ ίΓοηνβηί 

άαηδ ΓΓβάβ£αΐΓβ: Κρόάέ^&ΪΡβ, βά. Οιιΐζοί, ρ. 220 βί η° 1. 
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Ί,Ήί',Ίοΐ'ΐα Γΐ'αηωηιηι δ’οοβυρβ ίοιιΐ αυ Ιοιψ ά’υη ραΓα^ΓαρΙιβ άβδ 
όνόηθπίθηΐδ φΐΐ βιιτθηΐ, Που αιΐδδϋόί αρΓβδ Ια πιογΙ άβ Ιυδϋη II βί ηυβί- 
ςυβδ ΐοιίΓδ αρΓβδ Γανβηβτηβηΐ άβ ΤίββΓβ. Ογ, ά’αρΓβδ Ογθ£οϊγ6 άβ ΤουΓδ 
«Οοτηπιβ δοΐοη Ια οουΐυιηβ άβ Ιϊβα Ια ρορυΐαί,ΐοη αίίβηάαΐΐ ςυβ (Τϋ>θΓβ) 

ΓΐΙ δοη βηΐΓόβ ρβηάαηΐ ιιη δρββΐαβίβ (1η οιγ^πθ, ΤιΒθγθ δυρροβαηΐ ςυ’οη 
ρΓβραΓαΐί, υη ΙταίΐυβηαΓά βη ΙανβυΓ (1β Ιηδί,ΐπΐθη... ραβδα ραΓ 1θ3 Ιΐβυχ 
βαϊηΐδ. Ρυϊδ, αρΓβδ ανοΐΓ αβΗβνβ δα ρπβΓβ, ίΐ οοηνοςυα αυρΓβα άβ Ιυϊ 1β 
ραρβ άβ Ια νϋΐθ βΐ ίϋ δοη βηΐτββ αυ ραΐαΐδ ανββ Ιβδ βοηδυΐδ βί Ιθδ ρΓβίβΐδ. 

Εηδυΐίβ, \βίυ άβ ρουΓρτβ, βουΓοηηβ άυ άΐαάβπιβ, αδδϊδ 8υΓ 1β ί.Γ0ηβ ΐπι- 

ρβπαΐ, ίΐ βοηίϊπηα δοη ρουνοίι*»1. Ιάη ρβυ ρΐυδ Ιοίη, 1θ οΙίΓοηίςυβυΓ 1α- 

Ιΐη αΐουΐθ: «Αυ βουί άβ φΐβΐηυβδ ]ουΓδ... δορίιΐβ, ΓΑυ^υδΙα, ουίάίαηΐ Ια 
ρΓαιηθδδθ ςυ’βΠβ αναΐί ΐαάΐδ ϊαϊίβ α ΤίββΓβ, Ιβηία (1β βοιηρΙοΙβΓ βοηΐΓβ Ιυϊ. 
Ταηάίδ ηυ’ϊΐ βί,αϋ ρβΓί,ΐ ρουΓ υη άοιηαΐηβ, οΰ δθίοη υηθ βουΐυπιβ (Ιβδ βιη- 

ρβΓβυΓδ ίΐ δβ άΐδίΓαγαϋ 4 ίαΐΓβ Ια ναηάαη^β, δορίιΐβ, αγαηΐ βοηνοβριβ 
Ιυδϋηΐβη βη δβΟΓβΙ, νουΐυΐ ΓέΙβνβΓ α 1’ΕιηρΪΓβ. Αγαηί άββουνβΓΐ Ια βΗοδβ, 

ΤΐΙ)βΓβ ΓβηΐΓβ βη ΙιΙιί,β άαηδ Ια οϊΐβ άβ Οοηβί,αηϋηορίβ βΐ. αγαηί ίαίί. αρ- 

ρΓβίιβηάβΓ ΓΑυ^υβΙα, ΐΐ Ια άβρουϊΐΐβ <Τβ Ιουδ δβδ ΐΓβδΟΓδ βη ηβ Ιυί ΙαΐβδαηΙ 
βριβ Ια ρβηδΐοη αΠϊιηβηΙαΪΓβ ηβοβδδαίΓβ α δα δυΐΐδΐδί,αηββ»2. 0|υαηί α 
Ιυδϋηίβη, 1β ηβνβυ άβ Ιυδίΐη, «αρΓβδ Ιυϊ ανοΪΓ ίαίΐ άβδ ο1)]υΓ£αΙΐοηδ, ϋ 
Ι’βηΙουΓα άαηβ Ια δυΐίβ ά’υη ί,βΐ αηιουΓ φΤϋ ρΓοπιίί δα ρΓορΓβ Γϋΐβ α 
δοη ίΐΐα; ιηαίδ, Ια βΐιοδβ η’α&ουΐΐΐ ραβ»3. 

Οβ ραΓα^Γαρίιβ άβ Οβ^οίΓβ άβ ΤουΓδ, έβπΐ ά’υηβ ρΐυπιβ Ι)ΐβη ίβπηθ 

βί, ανβο υηβ οΙαΗβ νΓβίιηβηΐ Ιιΐδίοπφΐβ, βδΐ οβίυϊ φΐΐ ηουδ ροδβ 1β ρΐυβ άβ 

ρΓοΜβτηβδ. Ε’ββίχο άβ οβδ άβυχ ιηοιινβιηβηΐδ δυΐϊνβΓδΐίδ άίπ^βδ βοηίτβ 

Τΐ1)βΓβ αυδδϋόΐ αρΓβδ δοη ανβηβιηβηΐ ηβ δβ ΐΓουνβ ραδ άαηβ αυουηβ 

δουΓΟβ Ιίγζαηϋηβ. 

Όαηδ ΤΙιβορΗαηβ δβυίβιηβηΐ;, οη ρβυΐ (ΙβνϊηβΓ υηβ ί-Γαοβ (1β ςυβί- 

ςυβ άΓαηιβ (1β οουΐΐδδβδ. Ογ, (Ι’αρΓβδ Ιυϊ, ΙΆυ^υδία δορίιίβ ιηοηίΓαΗ υη 

ρβηοΐιαηΐ. απχουΓβυχ βηνβΓδ ΤΐΙ)βΓβ βί, άβδίΓαΐΙ- Ι’βρουββΓ άαηδ 1’βδροΐΓ 

άβ ΓββΙβΓ ΐου]ουΓδ Αυ^υδία. Ο’βδί α οαυδβ άβ οβ άβδΪΓ ηυβ δορίιίβ αναϋ 

ρβΓδυαάβ δοη άβίυηί βρουχ ίυβϋη II άβ ηοπιπιβΓ ΤΐΙ)βΓβ οβδαΓ, Μαΐδ Τί- 

1)βΓβ δαηδ ηυβ ρβΓ&οηηβ 1β δαβΚβ, βίαίί άβ]α πιαπβ βί. ρβΓβ άβ ίαπυΐΐβ. 

Εβ οΚοδβ νΐηΐ αυ ϊοβγ αυ ιηοιηβηΐ άυ οουΓοηηβπιβηΙ άβ Τϋ)βΓβ, ςυαηά 

οβ άβΓηϊβΓ τηοηί,Γα αυ ρβηρίβ βα ίβπιπιβ Ιβ^ίΙΐιηβ, ηοπυηββ Αηαδίαδΐβ. 

1. Ογθ^οϊγθ άβ ΤουΓδ, V. 30, νοίΓ αυδδϊ Α, Ε α γπ β γ ο η, ΟϊΓβυδ ϊαοΐΐοηδ, ρρ. 
268-269. 

2. ΟΓβ^οϊρβ άβ ΤουΓδ, λ', 30. 
3. ΟΓόςοϊΓβ άβ ΤουΓδ, V, 30. 
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Α1ογ8 ΓΑα^ιΐδΙα δορίιΐβ ΙοιηΒίΐ (Ιαηδ ιιη ο!ια§πη θχί,πυηβ1. Ογ, άίΐηδ 1β Ιοχ- 

ίβ (.Ιθ ΤΙιόαρΗηηθ, ηοιίδ ίΓουνοηδ Ϊ05 Γ&ϊδοηβ οΓιιηβ βνβηΐ-ιιβΠο ΓοοοΙίοη άθ ]& 

ρείΓί <Ιβ δορίιΐθ φΐί αιιπιϋ, Ιο^ίςιιοιηοηί, ριι εώοιιΙΪΓ 4 ιιη οοιηρίοί. Ροιιγ- 

ΙειηΠΊίθορΙιοηθ θδΐ ιιηβ δοιιΐΌθ ίΐδδβζ ροδίοΐ’ΐβιΐΓβ θί ηοιίδ ΐβ'ηοΓοηδ (Τού ϋ 
ριιΐδθ 8βδ Γβη8θί§’ηβΓη.βη1δ. ΡοιίΓΐηηΙ Ιβ Ιβχίθ (Ιθ Ογθ^οϊγο (Ιθ ΤοιίΓδ ροΓαίΙ &ΐ 

ηβί, ςυθ ηουκ ηοιίδ ΐοοηνοηδ όαηδ υηο §;Γ&ηάθ (Ιΐίίϊοιιΐΐό ροιίΓ ]θ Γβ]βΐβΓ. 

ΜαΪ8 οο ηυ’ϊΐ (Ιΐί, άβ Γβΐί-ίίικίθ (Ιο ΤϊΒθγθ οηνβΓδ δορίιΐθ 8β ί-ΐ’οιινθ βη ρΐοϊη 

(Ι08ειοοθΓ(Ι ανβο Ίουίβδ 1ο8 δουΓοβδ Βγζαηίΐηθδ. ϋ’ειρΓβδ Ιουίθδ οοΐΐοδ-οΐ 

ΤιΒθγθ ΙιοηοΓϋ δορίιΐβ οοιηπαο υη ίϋδ ΙιοηοΓβ 88 ηιθγθ2. ΡοαΓί-ηηί, ιήοΙ^γο 

οθ8 Κοηηουΐ’δ ριΐΓβιηβηΙ (ΙόοοΓαϋίδ, 1θ8 δοαι*οθ8 Ιο,ΐδδθηί αρραι*&ίΐΓθ ςυβ 

δορίιίο ίιιΐ όοίΐΗθβ άβίίηΐΐίνθίηοηί (1υ ροηνοΪΓ3. Οβ (ΙβΓηϊβΓ άόΙ&Π 8β 

ί,Γουνβ οη ρΐβίηβ οοΙίθΓβηοο εινβο Ιβ Ιθχί-β άο Ογο^οϊγο <Ιθ Τοιιγ8. 

Εθ& όνοηοιηθηίδ ιηΐΙϋθΐΓβδ άιι Γβ^ηβ (Ιθ ΤΊΒθγθ δοηί, αηβδί ηιβηί,ίοη- 

ηβδ ά’ιιηβ ΗίειηΐβΓβ ίουΐο ίιηρΓθδδϊοηΐδΐβ άηηδ ΥΗί$ίοηα ΡΓαηροηιηι: 

«Ε’απηβθ (Ιθ ΤϊΒθγθ Βηίί-ϊΙ 1β8 ΡβΓ8βδ θί- ςααηά βΐΐθ ΓθηΙτει νοοΙοΓΪβυδβ, 

θΙΙθ ταρροΓία υηβ Ιβίΐθ ιηηδδβ άθ ΒυΙϊη ςιι’οη οΓογεάΙ ηυ’θΐΐθ δυίϊίι·αϊΙ 
ο Γίΐ8Β88ΪθΓ 1& ουρί(Ιϊί.θ Ηυπιαΐηθ. νΐη^Ι θΙόρΚαπίδ ο&ρί-ΠΓθδ ίιίΓοηΙ απίθηβΒ 
4 ΓΕιηρθΓθυΓ»4 5. 

Οατίδ οβ ρθϋί- ραΓα^αρΙιο άθ Ογθ^οϊγθ ιΐβ ΤοιίΓδ 8θ ίτοανθ Γβοΐιο 
άβδ βχρίοΐίδ αοοοιηρίΐδ ραΓ Μηυποθ, αΙοΓδ £βηθΐ*ηΙ άθ Γαππέβ Βγζ&ηίΐηβ 
(Ιοίηδ Ια οαηχρα^ηθ οοηί-Γβ 1β8 ΡθΓδθδ. Εη 582, Μηηποβ, ρβυ αν&ηΐ Ιο, πιογΙ- 

άβ ΤΐββΓθ, Ιϊ&ΙϋΙ 1θ8 ΡβΓδβδ ηοη Ιοΐη άθ Κί-βδίρΙιοη, οηρΙηΓα άθ8 πήΙϋβΓδ 
(Γβηηβπιΐδ θί, Γβη^Γαηί, 4 Οοηβίαηϋηορίθ, ρβΓ8ΐΐ£κΙ& ΡβπιρΘΓθΐΐΓ ΤιΙοθγθ 
(Ι’οΓ^αηΐδθΓ υη Ιποιηρίιβ6. Ογθ^οϊγθ (Ιθ ΤουΓδ, Ιηβη φΐ’ΐΐ 8β γθΓθγθ §1οβα- 

1. Τΐιβορίι&ηβ, βά. Ρβ Βοογ, I, ρρ. 249-250: ’Ακούσασα δέ Σοφία} ή τοΰ Ιου¬ 

στινιανού γνι>ή, έπληγη την ψυχήν. Έβονλετο γάρ λαβεΐν Τιβέριον καί μείναι Λνγούστα. 

Ον γάρ ήδει δτι είχε γυναίκα. Τινέζ δέ ελεγον, οτι καί επί ζωής Ιουστίνου προσεφιλιώθη 

αντώ καί αυτή επεισεν Ιουστίνον τοΰ ποιήσαι αυτόν καίσαρα. 

2. Τΐΐέορίι&ηβ, βά. Ρβ Βοογ, ρ. 250: κελεύσας τιμάσθαι αυτήν ώς μητέρα αυτόν. 

Ζοη&Γ&δ, XIV, 11 {III, ρ. 179): Σοφία δε ή πρφην βασίλισσα των άνακτόραη’ ύπαπελ- 

θοϋσα εις τά ομώνυμα έαυτή κατωκίσθη βασίλεια, βασιλικήν αυτή τον Τιβερίον δόντος 

υπηρεσίαν, ώς οικείρ μητρί. 
3. Ζοπ0.γ&8 XIV, 11 (III, ρ. 179): των ανακτόρων ύπαπελθοϋσα. 

4. ΟΓβ^οΪΓβ (Ιβ ΤοιίΓδ, V, 30. 

5. Ενβ^ποϋ, Ε, 19 (βά. Βοηη, ρ. 215): Οδτος μέν οδν ό Μαυρίκιος τάς επι¬ 

στρατεύσεις ποιησάμενος καί τάς υπερορίας πόλεις τε καί φρούρια Πέρσαις επίκαιρότατα 
αίρει, λείαν τε τοσαντην περιεβά?.ετο, ώστε τά σαγηνευθέντα αίχμάλ,αιτα ύλ.οκλήρους νή¬ 

σους καί πό?·.εις, αγρούς τε ερημιοθέντας τώ χρόνο) έςοικήσαι, Τΐΐέορίίειηβ, βά. άβ Βοογ, I, 

ρρ. 251-252: Κοατονσι δέ καί των έλεφάντιον οί 'Ρωμαίοι καί προς Τιβέριον πέμπουσι τά 

επίσημα εκείνα καί βασιλικά λ,άφνρα... άπελθών δέ Μαυρίκιος έν Κωνσταντινηνπόλει έδέχϋη 

νπό τοΰ βασι/.έως μετά τιμής μεγάλης καί έΟυιάμβευσε Τιβέριος. 
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Ιβρηβηί &ιιχ όνάηβπίθηΐδ, 3θ Ιρουνβ ά’αϋοοτά ανβο Ιβδ Βουτοβδ βγζαηίΐηβδ 

βατ Γθ83θΐ\Ιϊο]. Οβ ςπΐ ηοιίδ ΐτηρΓβ33ίοηηβ ο’βδί ςυβ 1β άβίηίΐ άβ Ια βαρίυτβ 
άβδ βίβρίιαηίβ 8β ίΓουνβ αιιββί άαηβ Τΐιβορίιαηβ. Εποογο υη ίΓβΐί βοιη- 

τηυη ηνββ οβίΐβ δοιιτοβ βγζαηΐϊηβ ροδίβΓΪβυνβ. 

ϋη ρΐιβηοτηβηβ ηαίυΓβΙ, ΒΐίΓνβηιι βη ΙβΓΠίοίΓβ Ιιγζυηίίη, άοηηβ Γοο 

βαβϊοη ά Ογθ^οϊγθ άβ Τουτ8 (Ιο 3β ΓβίθΓβΓ βηοοΓθ υηβ ίοΐδ 4 ΓθΐηρΐΓβ ά’Ο- 

ρΐβηί: «Εα Χνΐβ αηηββ άυ τοί Οΐιΐΐάβββρί... υη βνβ<ιιιβ άβδ ραγδ ά’ουίΓβ- 

ιηβΓ, ηοιηπιό δγιηοη, αΓπνα άαηδ Ιει νΐΐΐβ <1β ΤοιίΓδ. II ηουδ αηηοηςα Ια 

άβδίρυβίΐοη άβ Ια νΐΐΐβ ά’ΑηίίοβΙιβ βη αρυΐαηί φΐβ Ιυΐ-ιηθπιβ αναΐΐ βίέ 

οππηβηό βη οαρίΐνΐίβ ά’Απηβηΐβ βη ΡβΓδβ»1. Οβ ίΡβηάάβπιβηί άβ ίβΓΓβ 
δυτνίηΐ άβ ίουίβ βνΐάβηββ βη 581, βαΓ Ενα^Γίοβ ιηβηίΐοηηβ βίαϊρβιηβηί 

ηυ’υη ίβιτίΜβ ββΐδίηβ τηΐηα Αηίΐοοίιβ Ια ίΓοΐδΐβπιβ αηηββ άυ Γβ§ηβ άβ 

ΤϊΒθγθ2. Όαηδ ββ βαδ-βί, ΟτΡβ^οΐρβ άβ ΤουΓδ Γβνβΐβ ςυ’ίΐ Ιϊβηί δοη Γβηδβΐ- 

£ηβιηβηί ά’ηηβ ίραάΐίΐοη ΟΓαΙβ. 

ββ ραΓα^ΓαρΙιβ βοηββΓηβ ραΓ Ια ηαβραίΐοη άυ δβϊδίηβ ά’ΑηίϊοβΙιβ άβ 
581, ηαΡΓαΐΐοη ά’αΐΙΙβυΓδ Γοτί Γαηίαδςυβ βί αγαηί ηη βαΓαοίβΡβ άβ βοηΐβ άβ 
ίββ, ΓβηίβΡίηθ υη βίβιηβηί αδδβζ ρτββΐβυχ. δβίοη Ορβ^οηβ άβΤουΓδ, άυ- 

ταηΐ Ιβ δβϊδίηβ, ϋΐβυ, δουδ Ια ίΐ^ϋΡβ ά’υη νΐβΐΐίαρά, αρρβηιί α υη Ηαβΐίαηί 
άβ Ια νΐΐΐβ ίορί ρΐβυχ βί Ιιιί ρόδα οβίίβ ςυβδίίοη: «Νβ ρουναΐδ-ίυ ραδ, ίοϊ, 
ΓΙιοιητηβ άβ βίβιι, ανββ νοίΓβ δγηαβοη, δαυνβρ ββίίβ νί!1β?»3. Οβ δγπιέοη, 

ηιβηίΐοηηβ ραρ Ορβ^οΐρβ άβ ΤουΡδ βδί, βαηδ αυβυη άουίβ, δγιηβοη δίγΐίίβ 
1β ίβυηβ, ηοιηιηβ αυδδΐ δίαηιαίΚορϋβδ. Οβ ρβΡδοηηα^β ςοί νΐναΐί α οβίίβ 
βροςυβ α Αηίΐοοίιβ, βχβρρα υηβ ρροίοηάβ ΐηίΐυβηββ δυρ Ια ροΐΐίΐηυβ Ρβ- 

Ιΐφβυδβ άβ Ιυδίΐη II βί ΐΐ βδί ΓβηιαΓ^υαΙιΙβ ςυβ δα Γβηοιηπιβθ δοΐί αρρΐνββ, 

^Γαββ ά άβδ νογα^βυΓδ ορίβηίαυχ νβηυδ βη Οαυίβ ]υ8φΐ’ΰ Ορβ^οίρβ άβ 
ΤουΓδ4. 

Εβδ άβρηΐβΓδ ]'ουρδ άβ Τΐ1)βΡβ ίρουνβηί Ιβυτ ρΐαββ άαηδ Ορβ^οίΓβ άβ 
ΤουΓδ: ^υαπά ϊΐ (ΤΛβΡβ) ίυί ίοπιΐίβ πιαίαάβ βί ηυ’ΐΐ άβδβδρόρα άβ δΐιρ- 

νίντβ, ΐ1 αρρβία ΡΑα^ϋδία δορίιϊβ βί Ιυί άίί: «Υοΐβί ςυβ ]β δβηδ ςυβ ^,α^ 

1. ΟΓβ^οΐΓβ άβ ΤουΓδ, X, 24, 
2. Ενα^ποδ, Ε, 17 (έά. Βίάβζ, ρ. 212): Άνά όέ τήν Θεονπολιτών και τψ γείτονα 

Δάφνην Τιβερίον Καίσαρος τρίτον έτος τήν βασιλείαν όιακνβερνώΐ’τος, κλόνος τε τής γης 
γεγονεν εξαίσιος. Ι/υνίβ δβίοη Ιβςιιβΐ οθ δόίδηιο βΐιΐ ϋβυ βη 577 (Γ)ί<·1. ά’ΐπδΐ. βί ιΐο 
ίξέο^Γ. οοίΊόδίαδΙΐ^υβ, αγΙ. ΑηΙϊοοίβ, I. III, οοΐ. 589) βδί βρροηβ οογ Ενα^Γίοδ άίί ηβί- 
ΙβΓηβηΙ: τρίτον έτος τήν βασιλείαν όιακυβερνώντος — άιΐΓ&ηΙ Ια ΐΓΟΪδϊόιηο οηηββ άβ δοη 
Γβ^ηο. ^υ8ιηι ά Γοιηρίοΐ άυ ιηοΐ οόδαΓ — Τιβερίον Καίσαρος, Ηΐνα^ποδ ΗΐΐΓΪ1>υβ δουνβηΐ 
οβ ΙϊΙγο ΰ Ι’βηιρβΓβυΓ Γβ^η&ηΙ. νοΪΓ αυδδΐ Β υ ο 1ι η β γ, ΟβδοΙήοΜβη, II, ρ. 385, η° 4. 

3. Ογ0£Οϊγ6 άβ ΤουΓδ, X, 24. 
4. 8\ιγ οβ ρβΓδοηηα^β, νο)Γ, Ρ. ναπάοηνβη, Βα Λ'ΐβ αηοϊβηιιβ άβ 8. δγιηβοη 

δίγΐίΐο Ιβ Ιβυηβ (521-522), I, ΒΓυχοΙΙβδ 1962, ρρ. 108-123. 
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ΓβιηρΚ Ιβ Ιβπιρδ άβ πια νΐβ; πιαΐηίβηβηί ]β ναι» οΚοΐδίΓ 8ιιγ ίοη οοηδβΐΐ οβ- 

Ιυΐ ςαι άβΓνα βίΓβ & Ια ίόίβ άβ ΓΕπλρίΓθ. II ί3υί οΙιοίδΪΓ ιιη Ιιοιηπιβ βηβΓ- 

£Ϊ(|ΐιβ ροαΓ Γβνβί-ΪΓ οβ ροιινοίι*». Ογ, βΐΐβ οΙιοΐδίΙ ιιη οοΓίίήη Μβηποβ βη 

άίδ3ηί: «Οβί Ιιοιηπιβ βδΐ ίτ*β5 βηβΓ^ίςυβ βί 83§β; 03Γ δοιινβηί ίΐ 3 οΜβηο Ια 

νΐβίοΪΓβ θπ Ιιιίί3ηί οοηίΓβ Ιβδ βηηβιηΐδ άβ ΙΈιηρίΓβ». ΕΙΙβ άΪ33Ϊί οβία &Γίη 

άβ δ’αηΪΓ α Ιοί ρ3Γ 1β πΐ3Π3£β 3ρτθ& 13 πιογΙ <1β Γαυί,Γβ. Μαΐδ ΤΐΙ)βΐΌ ςηαηά 

ΐΐ 8υί ηυβ ΓΑιιςυβΙα οοηδβηίαίί 3 Γβίβοίϊοη (Ιβ ΜαιπΊοβ ίΐί ΓβνβίΪΓ 83 ίΐΐ- 

Ιβ άθδ οΓηβιηβηΙδ ΐηιρβπ3ΐιχ βί 3γ3πί οοηνοηυβ Μ3υποβ ϋ άέοΐ3Γ&: νοί- 

οΐ ςυ’ανβο Ιβ οοηδβηίβϊϊίβηί άβ ΓΑιΐ£ΐΐ8ί3 δορίιΐβ, ίυ 38 βίβ άβδΐ^ηβ ροιίΓ 

Ι’ΕιηρΪΓβ. Ροιιγ ί’γ οίίβπηπ· ]β ί-β άοηηβΓοΐ ηΐ3 ίϊΐΐβ»1. 

Εβ8 δοιίΓοβδ 6γζ3ηϋηβΒ, ίαηί οοηίβιηροΓ3Ϊηβ8 ςυβ ροδίβπβυΓβδ άΐδβηί 

ηιιβ ΤΐΙιβΓβ, 8β ΐ,Γοηνοηί 3 ΓαΓίΐοΙβ (Ιβ Ια πιοΗ, άβδί^ηο Μουποβ οοππηβ βοη 

81ΪΟΟβ88β11Γ 311 ίΓΟΠβ βί Ιυΐ (1οηΠ3 83 ίΐΐΐβ 0οη8ί3ηί,ΐη3 ΡΟΙΙΓ βροη8β?·. 
* 

ΕνΐάβιηιηβηΙ 1β8 ουίβιΐΓδ βγζοηίϊηδ ηβ πιβηΐίοηβηί ηιιΐΐβ ροτί ηυβ ΓΑυ- 

£ΐΐ8ί3 δορΜβ 3 ]οπβ ηη οβΗαΐη τόΐβ (13Π8 13 ηοηαίη3ίίοη άβ Μβυηοβ οοιη- 

ιηβ βιηρβΓβιΐΓ. Ε’βίβιηβηί τοιηαηβδηυβ ΐηί,Γοάιιΐί άοηδ Οτβ§οΪΓβ άβ ΤοιίΓδ 

ββΐ 3ΐ)8οΙαπιβη1 ΐ^ηοΓβ ρ3Γ 1β8 δοιίΓοβδ βγζοηΐίηβδ, Π13Ϊ8 ηοηδ οοηδί3ίοηδ 

φΐβ ίοηί οβ ηαί οοηοβΓηβ ΓΑιΐ£ΐΐ8ΐ3 δορΕίβ άοηδ οβ ρ3Γ3£Γ3ρ1ιβ (Ιβ Γ//ΐ- 

εΙοΗα Ρταηοοπιπι 8’3000Γ(1β ρ3ΓΪ3Ϊίβιηβηί 3νβο Ιβ 03Γ30ίβΓβ Γοιηοηβδςυβ 

3ίΐΓΪ1)\ιβ 3 οβίίβ ϊβηιιηβ ροΓ Ιβ οΚΓοηΐςιιβυΓ. Εη Ιουί 038, ροιίΓ ιιηβ ίοϊ8 

βηοοΓβ, 3η ιηοΐηδ ροιίΓ Γβ88βηΙΐβΙ, Οτβ^οίΓβ άβ ΤοιίΓδ β8ί 388βζ 6ΐβη 

Γβηδβί^ηβ. 

ΑρΓβδ οβίίβ 3Π3ΐγ8β άβδ ρ3Γ3^Γ3ρΚβ8 άβ V Ηΐ8ίοτία ΡΓαηϋοηιηι φΐΐ 

οοηοβΓηβη! Βγζοηοβ ηοιίδ οοηδίβίοηδ 0[ΐΐ6 Οβ^οηβ άβ ΤοιίΓδ οοηηαιί 

ά’ιιηβ Γβροη ρΐηίόί 83ΐΪ8Ϊ3Ϊ83ηίβ 1β8 άίνβΓδβδ ρΚηδβδ άβ Ιβ Ιιιίίβ Βγζ3ηίΐ- 

ηολνΪ8Ϊ§οΐΚϊ(ίυβ βη Ιίβΐίβ άιΐΓβηί 1β8 3ηηββ8 533-554 βΐηδΐ ςηβ Ια 8ΐίιΐ3- 

Ιίοη ΐηΙβπβιΐΓβ βΐ βχίβΓΐβιΐΓβ άβ ΓβπιρίΓβ Βγζβηίίη άιΐΓβηί 1β8 Γβ§ηβ8 άβ 

«ίιΐδϋη II (565-578) βί άβ ΤίΒβΓβ (578-582). (τΓβ^οΪΓβ άβ ΤοηΓδ ηβ οοη- 

η3Ϊ883Η ρ3δ Ιβ §τβο. Αΐπδί 1β8 βοιιροβδ 6γζ3π1ϊηβ8 οοηΙβιηροΓ3Ϊηβ8 ηηί 

οοηοβΓηβηί 13 ^ηβΓΓβ \νΐ8ί§οί.Ιιί(}υβ Ιιιΐ βίηϊβηί ίη300β88Ϊ61β8. Β’βηΐΓβ ρ3ΐ*Ι, 

1. ΟΓέ^οΐΓβ άβ ΤοιίΓβ, VI, 30. 

2. £ΐν3£πο8, Ε, 22 (έά. Βΐάβζ, ρ. 217); ΤΙιβορΒγΙβοΙθ 8ϊηιοθ3ΐέ8 1,1-2 (ρρ. 31-38); 
ΤϊιέορΙίίΐηβ, βά. άβ Βοογ, ρ. 252; Ζοη&ι*&3, XIV, 11, 22-26 (III, ρ. 182). ΡοιιιΊαηΙ αηο 
ρβΐΐίβ άϊίίθΓβηβθ βχϊδίβ βηΐΓβ 1θ<> κοαΓοβδ οοηΙβΓηροΡΒΐηβΒ, βνβ^ΓΪοδ, 8ΐΓηοο3ΐβ5, βί 
1β5 αυίβυΓδ ροδίβΓϊβαρΒ αοιηπιβ Τΐιβορίιαηβ βί Ζοη&ΓβΒ. Ογ, ά’αρΓβδ 1β3 άβυχ ρΓβ- 
ιηϊβΓδ Μ&11ΓΪ06 οέ1έΙ)Γα ββ8 ηοοβδ αρτέκ Ιβ πιογΙ άβ ΤΐΙοβΓβ, Ι3ηάϊ& ηυβ ΊΊιέορΙιαιιβ βί 
Ζοη.3Γ33 Γ&οοηίβηΙ (^3β Μίηιπεβ όί^ϊί άό]3 Γη&Γΐό ^η&ηά ΤϊΙιβΓβ ΓηοιιηιΙ; Τΐιβορίιααο, 
έά. Όβ Βοογ, ρ. 252: καί Μαυρίκιον τον ίδιον γαμβρόν βασιλέα άνηγόρενσεν. ΖοηαΓΟδ, 
XIV, 11, 22 (III, ρ. 182). Ύποστρέψαντα δε τον Μαυρίκιον μετά τιμής ό βασιλεύς ντιε- 

δέξατο καί κιβεστήν επί τή θυγατρί Κωνσταντίνο- αυτόν έποιήσατο. 
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βη άοΐιοΐ‘8 άο .ϊοπίαηοδ βΐ άβ8 Ιγοβ δοιηιηαΐΓβδ οϊίΓοηϊφίβδ άβ Μαπυδ ά’Α- 

νοιηΊιοκ οΐ (Ιο Μαινοΐΐίη αιιοπηβ δουΐΌβ Ιαίϊηβ η’αιίΓαϋ ρη Ιιιϊ ίοιίΓηΪΓ 3βδ 

Γοηίίοΐ^ηοηιΟΜίΙίί. Εοκ Βόϊβ 8οιιγοθ8 Ιαϋηβδ ιηβηΐϊοηηόβδ ρ]υ8 ΗαιιΙ βχΐδ- 

Ι.ηΐβηΙ άόρι φΐίυκί ϊΐ Γόάϊ^βαΐΙ 8θη ΙϊίΞίοΐ'ία Ρταηϋοτυ,ηι1 βΐ αιίΓαΐβηΙ ρα 

οΐΓβ 4 8& (ΙΪ8ρο8ΪΙΐοη, ηααϊδ 1β8 Γβηδβΐ^ηβιηβηΐΒ άοηηέδ ρείΓ 1θ οΙίΓοηί^αΒυΓ 

αιινβΓφίαΙ (1όρεΐ88θηΙ άβ Ιυϊη οβιιχ ι^υβ οοηϋβηηβηΐ Ιββ 8οαι·οβ8 Ιαϋηβδ2. 

Αϊηδί, δβιάοηαοηΐ πηο ιΗιιάβ άβδ αΓοΕϊνβδ βη ιηβιηβ Ιβιηρδ φΐβ Ια ΐΓαάί- 

ίϊοη οι*θ.1β αιπ-αΐβηΐ ριι Γβη8βί§ηβΓ Ογθ^οιγθ άβ Τοιιγβ. 

ΟοΗο Ιιγροί,Ιιβδβ άβνΐοηΐ ρΐιΐδ ρβιΊΐηβηΙβ φΐαηά οπ βδδαίβ ά’βχρϋ- 

{{αβΓ Ια ρτ·ϋ νβηαηοβ άβδ Γοηδβί^ηοιηβηί,δ ιΐβ Ογ0^οϊγθ άβ Τοπγβ δυν Γβπι- 

ρϊτβ βγζαηΐΐη άιίΓαηί, Ιβδ αηηόβδ 565-582. ΕΐαηΙ άοηηβ φΐβ ΐ,οιιΐβδ Ιβδ 

5011Γ068 Ιιγζαηίάηβδ, αϊηδί φΐβ Ια δοαΓΟβ δγπαςηβ άβ ^αη ά’ΕρΙιβδβ 

βίαϊβηί ϊηαοοβδδϊβίβδ αιι οΕΓΟΠί^υθυΓ βί φΐβ, ά’αυίΓβ ραΗ, 4 ηοίτβ οοη- 

ηαϊδδαηοβ, Π η’βχϊδίαϋ απουηβ δουτοβ Ιαίϊηβ, οοηΙβιηροΓαΐηβ ου αηίβ- 

ΓίβυΓβ 4 Ιο. ΓόάαοΙϊοη άβ νΗί$ίθΓία Ρταηοοηαη θί- οοηοβΓηαηΙ 1’βιηρΪΓβ 

ΒγζαηΙΐη ιΐβ οβΜ,β ροιάοάβ βηΐΓβ 564-582, αΙοΓδ, Ιθβ 8βυ1β8 δοιίΓοβδ άβ Γβη- 

δβϊφίβπιβηΐ,Β 8ιιγ Βγζαηοβ Γβδίβηΐ ΓβΙηάβ άβδ ΒΓοΙιϊνβδ βί,, δυιά,οαΕ Ια 

ΕταάϊΕοη οταΐβ. Ογρ^οϊγθ άβ Τοητδ (^\ιί 8β Ι,Γοηνα ρβηάαηΐ ρΙυδϊβιΐΓδ αη- 

ηέθδ, 8υΓ Γαναηΐ- - δοβηβ ροΐϊΐίφΐβ ιηβρονβηφβηηβ, άοϋ ανοΪΓ βη δοιινβηί 

Γοοοαδΐοη άβ δ’βηίΓβΙβηΪΓ ανβο άβδ νογαββυΓδ νβηαηΐ άβ Βγζαηοβ, 

δοϊί εινβο άβ» ιηβ8δα£βΡ8 βγζαηίϊηδ νβηαηΐ βη Οαιάβ, δοϋ άβ8 ΡΓαηοδ 

Γβνβηαηΐ άβ Βγζαηοβ. Εβ ΓαΗ ηυβ ΙαηΙ ά’αηβοάοΐβδ οοηοβοηαηΐ 

.ΓιΐδΙϊη II βΐ ΤΐΡβΓβ δβ δοϊβηΐ ^ϋδδββδ άηηδ Ια ηαΐ'Γ&Ιΐοη άβ θΓβ£οΐΓβ άβ 

ΤοιίΓδ ΏΐοηΐΓβ οΙαΪΓβπιβηΙ ςιιβ Ιβδ Γβη8βϊ§ηβιηβηΐ8 άιι οΙίΓοηΐιιυβηΓ 8πγ 

Βγζαηοβ ρΓονΐβηηβηί ά’υηβ 8οιιγοθ οΓαΙβ3. 

Μαΐδ, ςυοί ηυ’Π βη δοϋ, οβ8 ΓβίβΓβηοβδ 4 Βγζαηοβ ϊαΐΐβδ ραρ ΟΓβ^οΐΓβ 

άβ Τουτδ πιοηΐΓβηΙ Ιιίβη ((υβ 1β ρΓβδΙϊ^β άβ ΓβτηρίΓβ άΌπβηΙ βη Οαηΐβ 

βίαΐΐ ^Γαηά άαηδ Ια άβηχίβπΐθ πιοΐΐΐβ άιι ΥΙβ δΐβοΐβ β^ ςιιβ ΠηΙβΓβΙ, ροιίΓ 

ΙουΙ οβ ςιιί οοηοβΓηαίΙ Βγζαηοβ γ βίαίί αδδβζ νϊναοβ. 

Β. ΒΚΟΙΙΒΑΤΟδ 

1. Ι-ι'ίΙϊδίονΐα Εοίηαηα άβ ,ΙοπΙ&ηέδ «β ΙβΡΓηϊηο βη 551, Ια οίιροηΐφΐβ άβ Μ&ΓΟβΙ- 

Ιΐη βη 548 βΐ Ια οΙίΓοηϊςυβ άθ ΜαΓΪυδ ά’ΑνβηοΙιβδ βη 581. 

2. Βίβη ο[ΐΐ6 Ιβδ ο1ΐΓοηΐί}αβδ άβ ΜαΓββΙΙΐη βΐ άβ'ΜαΓΐυδ ά’ΑνβηοΙιβδ ηοΓηιηβηΙ; Ιβδ 
ΙιβδΐΙβΐδ ϋγζαηϋηδ βη ΙβΙβ άβ οϊι&ςιιβ αηηββ, 4 ραΓίΪΓ άβ Ι’ανβηβιηβηΙ άβ άιΐδΐϊηΐβη (527) 

βΐΐβδ 5β Γ&ρροΓίβηΙ δβυίβηιβηί αυχ βοηΐαβί.8 ίΐ’αηβοΐιγζίΐηΐϊηδ βη Ιΐαΐίβ οί ϊ^ηοΓβηί 

οοηηρίβίβπιβηΐ ββ ςαϊ &β ραδδβ ά Γ.οηδίαηΐϊηορίβ. 

3. Ρουρ Ιβδ ραΓ&£Γ3ρ1ΐ65 άο ΟΓέ^οΪΓβ άβ Τουΐ'δ ςυϊ οοηοβΡηβηΙ Ιβδ τ^βηβδ άβ 
άιΐδϋη II βΐ ΤίΙ>6ρβ, νοΪΓ ΛνβΓΪΙ Ο α ιη β γο η, Τ4β ΒγζαηΙΐηβ δουΓοβδ οί Ογθ- 

^ΟΓγ οί Τοαρδ άαηδ ϊΐιβ άουρηαΐ οί Τΐιβοΐο^ΐοαΐ ΒΙαάϊβδ η.δ. XXVI, ΟχίοΓά 1975, 

ρρ. 421-425 (ΓβρΓίδ άαηδ ΑνβΓϊΙ ΟαηοβΓοη, ΟοηΙίηυϊίβ αηά Οιαη^β ϊη 8ϊχΙΙι 
ΟβηΙυΓγ ΒγζαηΙίυηι (ΥαΓϊοΓυιη ΚβρπηΙδ), Βοηάοη 1981. 



ΨΥΧΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 

Έν τή μακράέπ. 5 ό εθνικός έτι Συνέσιος (370-413) περιγράφει ώς γνω¬ 

στόν έπισυμβάντα κίνδυνον ναυαγίου πλοίου, ού έπέβαινε πλέων άπδ Αλεξάν¬ 

δρειάς προς Κυρήνην. 'Η επιστολή είναι πηγή ειδήσεων περί των ανθρώπων 

καί των εθών τής εποχής καί ιδία των Ιουδαίων, εις τούς οποίους ανήκε τδ 

πλοΐον. Ένταϋθα έπισύρεται ή προσοχή επί χωρίον τού κειμένου, ένθα ό συγ¬ 

γραφείς φέρεται φοβούμενος ιδιαιτέρως τον έκ του ενδεχομένου ναυαγίου πνι¬ 

γμόν, διότι ούτος συνεπάγεται καί τον θάνατον τής άλλως αθανάτου ψυχής1. 

'Η περί υδατος καί θανάτου ψυχής ιδέα ευρίσκει καί δοξογραφικήν ερμη¬ 

νείαν εις όσα λέγει δ Ηράκλειτος έν άποσπ. 36: ψυχροί θάνατος ϋ- 

δ ω ρ γ ε ν έ σ Θ α ι, ϋδατι δέ Θάνατος γην γενέσθαι, εκ γης δε νδωρ γίνεται, 
ες ηδατος 6έ ψυχή. Δεδομένης δέ καί τής καθ’ 'Ηράκλειτον σχέσεως ψυχής 

καί πυρός2 γίνεται νοητή καί άπδ άλλης σκοπιάς ή άντίληψις περί θανάτου 

τής ψυχής έν ύδατι. 'Η πίστις δέ αΰτη ήτο διαδεδομένη ού μόνον εις τούς γνω¬ 

ρίζοντας "Ομηρον. 

Νομίζω ότι καί εις τό χωρίον του άγ. Κυρίλλου Άλεξ. έν έπ. προς Ακά¬ 

κιον Μελιτηνής, § 5, περί πνιγομένων, δτι τον παρατυχόντος απλώς επιδράττον- 

ταΐ φ ι λο ψ ν χούντες οι δείλαιοι3, δέν είναι τυχαία ή χρησιμοποίησις του 

ψιλοψυχονντες άντ’ άλλου ρ., άποδιδομένης οΰτω τής κρατούσης έκφράσεως. 

ΣΤ. ΙΩ. ΚΟΤΡΟΤΣΗΣ 

1. ...εμέ δέ έν τοϊς δεινοϊς (δμννμί αοι θεόν, δν φιλοσοφία πρεσβεύει.) τό Όμηρικόν 

εθραττεν εκείνο, μη άρα αληθές είη τον καθ’ υδατος Θάνατον όλεθρον είναι και αυτής τής ψυ¬ 

χής. /.έχει γάρ έστιν όπου των επών■ <ΛΙας δ’ έξαπόλιολεν, επεί π (εν αλμυρόν ϋόωρ’ (δ 511), 

τον εν θαλώττη θάνατον άκριβεστάτην απώλειαν είναι τιθέμενος... Τούτους έλίττων τούς λο¬ 

γισμούς, άοώ τούς [συνεπιβαίνοντας] στρατιώτας άπαντας εσπασ μένους μαχαίοας, και πν- 

θόμενος έμάιΌανον παρ’ αύτών ώς καλόν επί τοΰ καταστρώματος όντας ετι προς τον αέρα 

την ψυχήν έουγεϊν, άλλα μή ποάς κύμα γανόντας (Α. Ο & Γ 1 γ &, 8γΠ68Ϊ! Ογροπρηδΐδ 
Ερϊεΐ,οΐ&β, ΗοηΊ&β 1979, σσ. 17,6-18,&). 

2. περί ής βλ. τήν διατριβήν τοΰ Β. Ο 1 & ά ϊ £ ο \ν, 8ορ1ϊΐ& υηά Κθ5ΐηο&, ΙΙίΙ- 
(ΙοδΙιβΐτη 1965, σσ. 105-106, £νθα τδ άνωτέρω χωρίον τοΰ "Ηρακλείτου συνεξετάζεται μετά 
τοΰ άποσπ. 31. 

3. Η. Κ. \¥ ΐ ο Η & ω, Ογη1 οϊ Αίοχ&ηάπδι Ββίβοΐ ΕθΙΙθγ8, ΟχϊοπΙ 1983, σ. 

40,19-20. 



ΕΚΚΛΗΣΊΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΡΤΚΚΛΛΩΝ 

ΔΥΟ ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ Χϊ ΛΙΩΝΟΣ 

(Έκ τών Καταλοίπων Νίκου Β έη)* 

Τώ 1908 ό Νίκος Βέης κατά τάς ίστοριοδιφικάς του έρευνας εις την 

Θεσσαλίαν εύρεν έν τη εκκλησία Παναγίας Φανερωμένης Τρικκάλων «τρία 

ένδιαφέροντα περγαμ,ηνά χειρόγραφα», τά όποια καί περιέ^ραψε. Τούτο ό 
ίδιος πληροφορεί εις τό δημοσίευμ.ά του: «Τέτσαρες Εκθέσεις περί των εις 

τά Μετέο^ρα καί την λοιπήν Θεσσαλίαν αποστολών μου»1. Έκ του δημοσιεύ¬ 

ματος τούτου ά^τλεΐ 6 Μ,&ΓΟβΙ ΒϊοΗ&ΓίΙ καί έν σελίδι 58 τού 8ΐΐρρ1όηΐθηΙ I 

(1958-1903) τού βιβλίου του: ΚθρβΓίοΐτβ <1β8 ΒίΜΐυΙΙιΰφιβΒ Μ ιΐβδ Οει- 

1&1θ£ΐιβ8 Οβ ΜειηιικοπίΒ Ογθο8 (ΡειγΙβ 1958) σημειοΐ απλώς εις την λέξιν 

ΤΓΪΐίΙίίΐΙει την ΰπαρξιν τριών χειρογράφων έν τή εκκλησία τής Φανερωμένης. 

Τώ 1947 τον Νίκον Βέην ιδιαιτέρως άπησχόλησαν οί δύο περγαμηνοί 

κώδικες έκ τών ευρεθέντων τώ 1908 ύπ’ αυτού είς την έκκλησίαν τής ώς άνω 

Φανερωμένης. Εύρίσκετο τώ 1947 είς την περιοχήν τών Θεσσαλικών Τρικκά- 

λων καί δή εις τά Μετέωρα υπό τήν ιδιότητά του ώς μέλους του Κρατικού 

Αρχαιολογικού Σ^βουλίου πρός μελέτην τής όλης καταστάσεωε τών ιερών 

Μονών καί τών έν αύταΐς κειμηλίων καί χειρογράφου μετά τήν άπελευθέρω- 

σιν τής Ελλάδος. 

Οί περί ών πρόκειται κώδικες περιέχουσιν Ευαγγελικά κείμενα, καί ή 

σημαντικότης τών Εύαγγελισταρίων τούτων καταφαίνεται έκ τών περί αυτών 

παρατηρήσεων τού Νίκου Βέη κατά τήν άνακοίνωσίν του είς εκτατόν συνε¬ 

δρίαν τής Ακαδημίας Αθηνών τή 6η Νουνίου 1947 ώς έπεται: 

«Ανεθεώρησα τον κατάλογόν μου τών χειρογράφου τής έν Τρικκάλοις 

έκκλησίας τής Φανερωμένης. Δύο περγαμηνοί κώδικες αυτής μέ άπησχόλη¬ 

σαν έττ’ έσχάτων έπί μακρόν. Περιέχουν ουτοι Ευαγγελικά κείμενα κατά τάς 

αναγνώσεις έπ’ έκκλησίας. 

»*0 υπ’ άριθ. 1 κώδιξ άνήκει είς τον 11ον αιώνα, καί δεν συμφωνεί ούτε 

πρός τον Σιναιτικόν, ούτε πρός τόν Βατικανόν, ούτε πρός τόν Αλεξανδρινόν, 

άλλ’ ακολουθεί ιδίαν παράδοσιν. Είναι δε προφανώς μεταγενέστερον άντίγρα- 

* Άνακοίνωσις είς το ΙΕ' Διεθνές Βυζαντινολογικόν Συνέδρων (6. Σεπτ. 1976). 

Δέν έξεδόθη διά τά φιλολογικά θέματα τόμος Πρακτικών τοϋ Συνεδρίου, έλλείψει χρη¬ 

μάτων ! 

1. Βλ. Θεσσαλικά Χρονικά Ζ'- ΙΙ', 1959, σ. 27. Δοκίμια τυπογραφικά εϊδεν ό Ν. 

Βέης τω 1958, δτε ένασηλεύετο έν τφ Θεραπευτηρίφ «'Ο Ευαγγελισμός», 
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φον παλαιοτέρου χειρογράφου, του οποίου ή γλωσσική μορφή άνταπεκρίνετο 

πρός εκείνην τών παλαιοχριστιανικών Ευαγγελικών κειμένων, τά όποια 

δεν ειχον ύποστή άκόμη τήν έπίδρασιν του άττικισμ.ου. /Εχει δέ τό χειρόγρα¬ 

φον τούτο κατά μέγα μέρος γραφή υπό ’Γωάννου πρεσβυτέρου 

του Λακεδαιμονίτου, ήτοι του έκ Λακεδαιμόνιας — τής μεσαιωνι¬ 

κής Σπάρτης πριν ή άναπτυχΟή ο Μυστράς. 

«Άνήκεν άλλοτε 6 κώδιξ οΰτος εις τήν μονήν του κατ’ έξοχήν Μετεώρου. 

Ούδέ είναι 6 μόνος Λακεδαιμονιακός κώδιξ, ό οποίος περιήλθεν εις τήν. μονα¬ 

στηριακήν πολιτείαν τών Μετεώρων διότι καί ό ύπ’ άριθ. 23Ρ κώδιξ τής Με- 

τεωρίτΐκής μονής του Ρουσάνου έγράφη τω 1370 έν Μυστρα υπό του φιλό¬ 

πονου βιβλιογράφου Μανουήλ Τζυκανδήλη’ προσέτι δε καί ό ύπ’ άριθ. 207 

μουσικός κώδιξ τής Μετεωριτικής μονής Βαρλαάμ έγράφη ύπό του πρωτο¬ 

ψάλτου Λακεδαιμόνιας Ίω άνν ου τοΰΧρυσοβέργη περί ου άλ¬ 

λοτε διεξοδικώς». 

Έκ τών αναγραφόμενων τριών βιβλιογράφων είς τό ανωτέρω άπόσπα- 

σμα έκ τής άνακοινώσεως τω 1947 του αθανάτου Ακαδημαϊκού, ήτις άνακοί- 

νωσις υπάρχει ώς κατάλοιπον καί είναι αδημοσίευτος, ό Μανουήλ Τζυκανδή- 

λης ή Τζυκονδύλης1 έξάκις τουλάχιστον άναγράφεται ύπό τών Μαιίβ Υθ£βΙ 

καί νϊοίΟΓ Οαπϋΐδΐυδβη είς τό δημοσίευμά των: Όΐβ ^πβοΐιΐδοίιβη 3οΗγθϊ- 

1)βΓ 3θδ ΜϊΙΙβΙαΙΙθΓδ ιιηά 3θγ ΚθηαίΒδαηοβ, καί ύπό του Νίκου Βέη, σχε- 

τΐκώς προς τον ώς άνω κώδικα τής Μονής Ρουσάνου τών Μετεώρων, εις τό 

βιβλιάριον τουΈκθεσις παλαιογραφικών καί τεχνικών ερευνών έν ταΐς Μοναΐς 

τών Μετεώρων κατά τά έτη 1908 καί 1909. 'Όμως τον Ίωάννην πρεσβύτε- 

ρον τον Λακεδαιμονίτην καί τον πρωτοψάλτην Λακεδαιμόνιας Ίωάννην τον 

Χρυσοβέργην δεν εΐδομεν άναγραφομένους, προσφυγοΰσα καί είς άλλα σχετικά 

δημοσιεύματα. Γ/Οθεν διά τών υπό Νίκου Βέη περί τών αμέσως ανωτέρω 

βιβλιογράφων, άλλ*υι δύο βιβλιογράφοι έρχονται είς τό φως. 

Τον Ίωάννην Χρυσοβέργην συναντώμεν έν σελίδι 349α 

του προμνημονευθέντος του XV αίώνος κώδικος 207 τής Μονής Βαρλαάμ, 

όπου σημειοΰται διά κιρροΰ μελανός: πόνος Ίωάννον καί πρωτοψάλτου τής 
άγιωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμόνιας τον Χρνσοβέργη: μηνϊ αεπτεμβρίω 

1. Γραφάς του έπωνύμου τοΰ έν λόγω βιβλιογράφου άπαντώμεν είς Ν. Βέην : 

α) Τζυκανδύλης, βλ. ’Έκθεσιν πα,λαιογραφικών καί τεχνικών έρευνών έν ταΐς Μο¬ 

ναΐς τών Μετεώρων...,ΆΘήνησι 1910, σ. 28. Πρβλ. Μ & γ ΐ 6 V Ο £ 6 1 αηίΐ V. Ο&τά* 

11\3υ8βη, ϋΐβ ^ιΐβοίπδοΐιβη 8ο1ΐΓβΐΙ>βΓ άβδ ΜϊΙΙβΙβΙΐΘΓδ..., ί.βίρζ)£ 1909 (Βοίΐΐθίΐ 
ζτπη ΖβηΐΓ&ΙΒΙ&ΙΙ Γϊϊγ Βϊ&ΐίοΐ,ΐΐβΐίδννβδεη, XXXIII), σ. 281 καί σημ. 4. — β) Τζυκον- 

δ ύ λ η ς, βλ. Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Έλευθερουδάκη, τόμ. 12, σ. 133— γ) Τζυ- 

κ α ν δ ή λ η ς, είς άνέκδοτον άνακοίνωσιν έν τή Ακαδημία Αθηνών τώ 1947, — Αί γρα- 

φαί β' καί γ έτυμολογούμεναι άνταποκρίνονται σημασιολογικώς είς εύλόγους έννοίας. 

29 - 11 - 1983 
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ίνδιχτιώνος ζ'. Τον υπό του Νίκου Βέη Κατάλογον των χειρογράφων κωδί¬ 

κων τής Μονής Βαρλαάμ επεξεργάζονται ήδη έπιστήμονες του Μεσαιωνικού 

Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών πρός τύπωσίν. Υπάρχει έξ άλλου καί ι¬ 

διαίτερον τοϋ Καθηγητου έγγραφον περί Ίωάννου Χρυσοβέργη. 
Τ0 Ιωάννης πρεσβύτερος δ Λακεδαιμονίτης «διαι- 

ωνίζεταί» εις δύο φύλλα τοϋ ύπ’ άριθ. 1, κατά Ν. Βέην, κωδικός τοϋ XI αίώ¬ 

νος τής Φανερωμένης Τρικκάλων εις τά φύλλα 50 καί 149β. 

Οί δύο περί ών ή άνακοίνωσις αυτή κώδικες έχουσι περιγραφή τό πρώ¬ 

τον υπό τοϋ Νίκου Βέη. 'Η περιγραφή είναι λεπτομερειακή, έκ δύο δε απλών 

μνημονεύσεων ταύτης υπό του ίδιου κατά δύο διάφορα έτη, τω 1947 καί τω 

1958, έξυπακούεται ότι καί ή περιγραφή αυτή ήτο άδημοσίευτος μέχρι του 

1958, καί εξακολουθεί νά είναι μέχρι σήμ,ερον. Συγκεκριμένως τον Ιούνιον 

1947, μνημονεύσας την παλαιότερον ύπ’ αύτοΰ σύνταξιν τής ως άνω περιγρα¬ 

φής, ούδέν άνέφερε περί τυπώσεως ταύτης, εις δέ τό άρθρον του έν «Θεσ- 

σαλικοΐς Χρονικοΐς» (1959) έπανέλαβεν άπλώς τό περί περιγραφής ύπ’ αύ- 

τοϋ τών δύο περί ών ό λόγος Εύαγγελίσταρίων, χωρίς καί πάλιν νά άναφέρη 

τι περί δημοσιεύσεως τής περιγραφής αύτών. Έάν έως τότε είχε δημοσιεύσει 

ταύτην, ήτο εκεί ή θέσις διά τήν σχετικήν παραπομπήν. 

^Υπευθύνους πληροφορίας περί τών δύο παργαμηνών κωδίκων, περί 

ών πρόκειται, είχε τήν μεγάλην ύποχρεωτικότητα νά παράσχη προσφάτως 

εις εμέ ό Σεβασμιώτατος Τρίκκης καί Σταγών κύριος Στέφανος. Οΰτοί ύ- 

πάρχουσι καί έναπόκεινται σήμερον έν τω Εκκλησιαστικοί Μουσείω, όπερ 

στεγάζεται είς τό Μητροπολιτικόν Οίκημα έν Τρικκάλους. ΓΗ έξακρίβωσις 

έγένετο υπό τής Σεβασμιότητός Του αύτοπροσώπως βάσει στοιχείων χαρα¬ 

κτηριστικών, τά όποια Τή διεβίβασα έκ τής υπό Ν. Βέη περιγραφής. 

Έλαβον έπίσης τάς πληροφορίας ότι ούδείς άλλος τοιοΰτος κώδιξ φυ¬ 

λάσσεται σήμερον έν τω ίερώ ναω τής Φανερωμένης Τρικκάλων, καί οτι 

προσφάτως, κατ’ Ιούνιον 1974, επιστημονικόν κλιμάκιον του Βυζαντιολογικοΰ 
Σπουδαστηρίου τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών είργάσθη έν τφ Έκκλησιαστικώ 

Μουσείιρ καί κατήρτισε δελτία καί διά τά δύο περγαμηνά Εύαγγελιστάρια 

περί ών πρόκειται. Είς τά δελτία ταΰτα άντεστράφησαν οί αυξοντες αριθμοί 

τών κωδίκων καί ό ύπ* άριθ. 1 κατά Βέην έλαβεν αυξοντα 2, τάνάπαλιν δ’ έ¬ 

γένετο διά τον έτερον κώδικα. 

Τά στοιχεία τά άναγραφόμενα είς τά δελτία τοϋ 1974 άντιβαλλόμενα πρός 
τά ύπό Ν. Βέη συμπίπτουσίν ως πρός τόν ύπ’ άριθμόν 1, κατά Βέην, κώδικα, 

υπάρχει δέ διαφορά τριών μόνον χιλιοστών κατά τήν μίαν τών διαστάσεων 

αύτοϋ, άλλ’ ή μικρά αυτή φθορά καί κατά τήν πάροδον τοϋ χρόνου δύναταί 
νά έπέλθη. Αί διαστάσεις τοϋ κώδικος τω 1908 κατά Ν. Βέην ήσαν: 0,218 X 

0,30, κατά δέ τό δελτίον τοϋ 1974 : 0,215 X 0,30. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 26 
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Τήν ταύτισίν του περί ού ό λόγος κωδικός προς τον φέροντα νυν αυξοντα 

2 όριστικοποιεΐ ή διασταύρωσές καί άλλης πληροφορίας του Σεβασμιωτάτου 

κ. Στεφάνου σχετικώς προς δυσξύμβλητον τμήμα του κειμένου τού ώς άνω 

κώδικος. Τό δυσξύμβλητον άκριβώς τού τμήματος τούτου έπιβεβαιούταί κατά 

τήν άντιγραφήν του υπό Ν. Βέη. Είναι φανερά κατά ταύτην ή προσπάθεια 

του νά άναγνώση τό πλήρες συντομογραφιών καί ορθογραφικών λαθών 

τούτο τμήμα, τό όποιον πανομοιοτύπως άντίγράφων συμπληροΐ. Εις αύτο 

υπάρχει καί τό όνομα τού μέχρι τούδε αγνώστου βιβλιογράφου τού ΧΤ αίώνος 

Ίωάννου Πρεσβυτέρου τούΛακεδαιμονίτου. ?Η σχε¬ 

τική πληροφορία τού Σεβασμιωτάτου: <(Έν σελίδι 149 ή εις έτερον προη- 

γούμενον φύλλον άμφοτέρων των ώς άνω κωδίκων δεν ήδυνήθημεν νά διαπί- 

στώσωμεν άν αί υπάρχουσαι εκεί, άλλα τελείως δυσανάγνωστοι φράσεις όμι- 

λούσι περί τού κωδικογράφου Ίωάννου Πρεσβυτέρου τού Λακεδαΐμονίτου». 

■6 
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Αντιγραφή ύπό Ν. Βέη έκ τοϋ κώδικος Φανερωμένης Τρικκάλων τοΰ χωρίου εις τό 

όποιον ύπάρχει τό όνομα τοΰ βιβλιογράφου Ίωάννου πρεσβυτέρου τοϋ 

Λακεδαιμον ίτου. 

Διά τού καθορισμού ύπό Νίκου Βέη τού γλωσσικού τύπου του άντίγρα- 

φιχού κειμένου τού πρώτου έκ των Εύαγγελισταρίων καθίσταται προφανής 

ή σημασία αύτοΰ από γλωσσικής έπόψεως, έκ ταύτης δέ τον αρχικόν κώδικα, 

έξ ού πηγάζει 6 άντιγραφικός κώδιξ τού XI αίώνος τού βιβλιογράφου Ίωάν¬ 

νου τού Λακεδαιμον ίτου, δυνάμεθα νά κατατάξωμεν χρονολογικώς μεταξύ 

II καί III αίώνος, καθόσον εις τήν γλωσσικήν διατύπωσιν τοΰ κειμένου δεν 

συναντώμεν έπίδρασιν τού άττικισμοΰ. 
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Εφόσον ό πρεσβυτέρας Ιωάννης ό Λακεδαιμονίτης άντέγραψεν έκ του 
αυθεντικού παλαιοχριστιανικού κειμένου, έν τοιαύτη περιπτώσει τούτο διε- 

τηρείτο καί κατά τόν XI αιώνα. "Οθεν δεν αποκλείεται νά λανθάνη που είτε 

ένσωματωμένον εις άλλον κώδικα, τίς οίδε που; είτε καί φύλλα αύτοΰ νά έ- 

χωσι χρησιμοποιηθή ώς περιβλήματα ξύλινων προμετωπίδων άλλου έσταχω- 

μένου κώδικος. Λέγω τούτο, διότι τφ 1953 έ'ζησα έν τη Μονή του Αγίου Στε¬ 

φάνου των Μετεώρων έν τοιουτον περιστατικόν άποκολλήσεως υπό τοΰ Νίκου 

μετά θαυμαστής έπιτηδειότητος έκ των ξύλινων πινακίδων τής σταχώσεως άλ¬ 

λου κώδικος διφθέρας βαθέος καφφέ χρώματος. Αΰτη έκδιπλωθεΐσα εύρέθη 

μεγάλου σχήματος, έφερε δέ επί τής έσωτερικής όψεως κείμενον, αποσπάσματα 

Ευαγγελίου. Εις ταΰτα έκ τής άντιβολής προς μεταγενέστερον ευαγγελικόν 

κείμενον έξηκριβώθησαν ύπάρχουσαι διαφοραί κατά την διατύπωσιν. Αναφέρω 

τούτο, διότι πρόκειται περί παρομοίου παμπάλαιου κειμένου. 

περιγραφή του κατά Ν. Βέην υπ’ άριθ. 1 κώδικος τής εκκλησίας Πα¬ 

ναγίας Φανερωμένης Τρικκάλων άρχεταί ούτως: 

«Εκκλησίας Φανερωμένης Τρικκάλων 

«Περγαμηνή καί χάρτης. Διαστ, 0,218x0,30. Αιών XII1. φ. 205. 

«Ευαγγέλια κατά τάς επ’ εκκλησίας αναγνώσεις μετά σημαδοφώνων 

έρυθρογράφων. 

«Έχει γραφή κατά δύο σελίδας, ών αί διαστάσεις συνήθως είναι 0,055X 

0,197. Πολλά φύλλα είναι χαρτωα, διακρίνονται δέ πολλαχου διάφοροι γρα- 

φαί μεταγενέστεραι καί νεώτεραι, περί ών κατωτέρω.». 

Έν συνεχεία μετά κενόν διάστημα τριών γραμμών προοριζόμενον προ¬ 

φανώς διά νά προσθέση τάς άρχοτελείας τοΰ κειμένου άπό φύλλου α - 27ρ, 

τάς οποίας ήδη εΐχεν ιδιαιτέρως γράψει, συνεχίζονται αί άρχοτέλειαι άπό 

φύλλου 27&—28ρ κ.λπ. Ένδιαμέσως ό περίγράφων τόν κώδικα παραθέτει 

καί άλλας προσωπικάς του παρατηρήσεις ή σχετικά πληροφοριακά. Αί άρχο- 

τέλειαι έξικνοΰνται μέχρι του φ. 194^, υπάρχει δέ καί ή πληροφορία ότι τό 

παράφυλλον έσημειώθη διά τοΰ άριθμοΰ 195. ΓΗ περιγραφή τελειώνει ούτως: 

«’Άλλοτέ ποτέ εϊχεν ό κώδιξ καί θηλυκωτήρας επί μέρους μεταλλικούς, επί 

μέρους βυρσίναυς.». 

Ή ύπό Ν. Βέη περιγραφή τοΰ περί οδ πρόκειται κώδικος άποτελεΐται 

έξ είκοσι καί εννέα εγγράφων του. 

1. Κατά την άναθεώρησιν της περιγραφής τώ 1947 ό Ν. Βέης κατέταξε τον 
κώδικα εις τόν XI αίώνα. Οί συντάξαντες τό δελτίον τοΰ 1947 έχουσι διατηρήσει ώς 

αΙώνα τόν XII. 
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Π ερί του ύπ’ άριθ. 2 κατ’ άρίθμησιν Ν. Βέη κωδικός τής αυτής εκ¬ 

κλησίας διαπιστώνεται μεγάλη διαφορά ώς προς τον αριθμόν των φύλλων αυ¬ 

τοί», τά όποια άριθμηθέντα τώ 1947 υπό του καθηγητοΰ ήσαν 275, όμως εις 

τό δελτίον του 1974 τά φύλλα του κώδικος 2 αναγράφονται ώς συμποσούμενα 

εις 174. 

Παρεκάλεσα άπό τηλεφώνου τον Σεβασμιώτατον κύριον Στέφανον νά 

έξετάση τό σώμα του κώδικος, έάν έπ’ αότοΰ ύπάρχουσιν ΐχνη δτι ό κώδιξ 

εϊχέ ποτέ καί πολλά άλλα φύλλα, καί έξηκρίβωσε τούτο μετ’ έκπλήξεως καί 

πικρίας. Έλπίζομεν μετά τοϊί Σεβασμιωτάτου ότι τά έλλείποντα 101 φύλλα 

εχουσιν έκπέσει κατά την μεταφοράν των κωδίκων, καί 6τι θά άνευρεθώσιν 

εις άλλην τινά ομάδα άτακτοποιήτων. 

Προς στιγμήν έσκέφθην μήπως πρόκειται περί άλλου κώδικος, επειδή 

καί κατά τάς διαστάσεις σημειούται διαφορά τις, αλλά χαρακτηριστικά 

στοιχεία έκ τής σχετικής περιγραφής καί του κώδικος τούτου, διαπιστωθέντα 

ύπό τού Σεβασμιωτάτου ώς υπάρχοντα εις τον κώδικα, ούδεμίαν άμφιβολίαν 

έπιτρέπουσιν δτι πρόκειται περί τού ύπ’ αριθμόν 2 κατά Ν. Βέην κώδικος τής 

Παναγίας Φανερωμένης Τρικκάλων. Ούτος καί νυν συνάπτεται προς τον ύπ* άρι· 

θμόν 1 κώδικα. 

Έκ τής περιγραφής ύπό Νίκου Βέη τού δευτέρου τούτου περγαμηναύ 

Εύαγγελισταρίου λανθάνει προς τό παρόν τό ήμισυ περίπου των χειρογράφων 

τού Καθηγητού. 'Υπάρχουσιν έκ τούτων ένδεκα, δπου αί άρχοτέλεΐαι των φύλ¬ 

λων τού κειμένου άπό 1-120°. Αναγράφονται επίσης εις δύο άλλας χειρογρά¬ 

φους σελίδας τού Καθηγητού κατ’ αραιά διαστήματα σελίδες τού κώδικος, 

εις τάς όποιας ύπάρχουσι μικρά χάσματα, μεταγενέστεραι γραφαί, έπίτιτλα 

διάκοσμα, άριθμοί τετραδίων, σπουδαία σημειώματα καί άπεξεσμένα χωρία 

επί τού κειμένου. Εις τρίτην σελίδα άναγράφει υπαρχούσας εις τάς φας φύλ¬ 

λων τού κώδικος συμπληρώσεις παραλειφθέντων χωρίων τού κειμένου, γενο- 

μένας ύπό τού ίδιου βιβλιαγράφου, εις τον όποιον οφείλονται καί αί παρα¬ 

λείψεις. 

'Η ύπό Νίκου Βέη περιγραφή τού κατ’ άρίθμησιν του ύπ’ άριθμόν 2 κώ¬ 

δικος τής εκκλησίας Φανερωμένης Τρικκάλων άρχεται: 

«Περγαμηνή. Διαστ. 0,205 X Ο,Χ1 XI φ. 275. 

υΕύαγγέλια κατά τάς έπ’ έκκλησίας αναγνώσεις μετ’ ερυθρών σημαδοφώνων. 

»'Η περγαμηνή εΐναι παχεΐα κατά μέγα μέρος.1 Η γραφή επιμελής κατά δύο 

σελίδας, ών αί διαστάσεις συνήθως κυμαίνονται 0,07x0,20 περίπου.)». 

Μετά τά άνωτέρω άρχεται ή άναγραφή των άρχοτελειών των φύλλων τού 

1. Κενόν. 
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κωδικός ύπ’ άριθ. 2 άπ4 φύλλο» 1-120», έλκίζομεν δέ διάτήν άνεύρεσιν καί τίίν 
ύπολοίπων εγγράφω» τοϋ καθηγητοϋ των σχετικών πρί,ς τήν περιγραφήν 
του κωδικός τούτου. Τ 

Περιγραφήν τρίτο» κώδικος τής εκκλησίας Φανερωμένης Τρ,κκάλων δέν 
£χομεν προς το παρόν άνεύρει. 

Τάς περιγραφάς των δύο περγαμηνών κωδίκων του XI αίώνος τής εκ¬ 

κλησίας Παναγίας Φανερωμένης Τρικκάλων θέλομεν δημοσιεύσει διά του πε¬ 

ριοδικού τού συντάξαντος ταύτας Νίκου Βέη: Β^η^η^Η - ΝβιιΖΓΐβ- 
οΗΐδοίιβ ί&1ιι*1}ϋο1ιβι\ 

ΜΑΙΡΗ Ν. ΒΕΗ 



ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΟΝ ΑΥΤΩΡΕΙΑΝΟΝ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Εις τον τόμον ΜΓ' (1977-1978) της Επετηρίδας της Εταιρείας Βυ¬ 

ζαντινών Σπουδών έξέδωκα ανέκδοτον ακολουθίαν εις τον Αρσένιον Αύτο)- 

ρειανόν, πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, έκ του ύπ5 άριθ. 648 κώδικος του 

έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού του Παναγίου Τάφου1. Έκεΐ ύπεσημείωσα 

οτι εις τον ύπ’ άριθ. 366 κώδικα της Πάτμου παραδίδεται λόγος, άνέκδοτος 

καί ουδέποτε χρησιμοποιηθείς υπό των μελετητών, εις τον άγιον "Αρσένιον, 

πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, τον Αύτωρείανόν, ύπεσχέθην δε τήν έκδο- 

σιν του λόγου τούτου8. 

Ό ύπ’ άριθ. 366 Πατμιακός κώδιξ είναι χαρτωος, σύγκειται έκ φύλλων 

434 καί χρονολογείται εις τον ΪΔ'-ΙΕ' αί.1 2 3. Παραδίδει Ίωάννου του Ζωνα- 

ρά εξηγήσεις των θείων καί ιερών κανόνων, συλλογήν διαφόρων ενταλμάτων, 

συνοδικών σημειωμάτων, χρυσοβούλλων, νεαρών, υπομνημάτων, τόμων συνο¬ 

δικών καί άλλων νομικής φύσεως πονημάτων4, Φιλοθέου ίερομονάχου διάλογον 

1. ΙΙαναγιώτου Γ. Νικολοπούλου, Ακολουθία άνέκδοτος είς Αρσέ¬ 

νιον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ΕΕΒΣ, 43, 1977-1978, σσ. 365-383. 

2. Ένθ’ άνωτ., σ. 368. Τό πρώτον έχρησιμοποιήθη ύπ’ έμοΰ ώς άνωτέρω. 

3. Περιγραφή του κώδικος ύπό Ίωάννου Σακκελίωνος, Πατμιακή 

Βιβλιοθήκη ήτοι άναγραφή των έν τη Βιβλιοθήκη της κατά τήν νήσον Πάτμον γεραρας 

καί βασιλικής Μονής του αγίου άποστόλου καί εύαγγελιστου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου τε- 

θησαυρίσμένων χειρογράφων τευχών πάλαι μέν έκπονηθεΐσα ύπό Ίω.... Σ..., νΰν δέ φιλο¬ 

τιμώ προνοία και άναλώμασι του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού έκδιδομένη ής έν τέλει 

προσετέθησαν καί επτά πίνακες πανομοιότυπα περιέχοντες της τών διαφόρων εκατονταετη¬ 

ρίδων γραφής, Άθήνησίν 1890, σσ. 163-167, 6 όποιος χρονολογεί τόν ΙΔ' αί. 

Τον κώδικα έχρησιμοποίησαν ό V. Ε&υΓβηΙ, Κβδ Κβ^ββίβδ άβδ Αοίβδ <1ιι Ρ&- 

ίτί&ΓΟ&Ι άβ 6οη8ί.&ηΙΐηορ1β. νοί. I. Κβδ Αοΐβδ ϋβδ Ρ&Ιπ&ΓοΙιβδ. Ε&δο. IV. ΚβδΚβ^βδΙβδ 

θβ 1208 9 1309, Ρ&ΓΪδ 1971, σ. 395, ό ,Ιβ&η ΟοιιΐΙΙβ. γ<1, (^υ&Ιτβ ρτοοόδ δβ 

ιηγδίΐςυθΒ & Β^ζ&ησθ (νβΓδ 960-1143). ΙηδρΐΓ&Ιΐοη θ1 &υίθΓΗό, ΚβΒ 36, 1978, σ. 7 

(οί όποιοι χρονολογούν τόν ΙΔ' αί.) καί εϊ τις άλλος. Πάντως τό ύδατογράφημα (βασιλί¬ 

σκος; άνθος;) χρονολογείται είς τό β' ήμισυ τοΰ ΙΔ' αί. ή τάς άρχάς του ΙΕ' αί. 

4. Μεταξύ τούτων παραδίδονται καί δύο έγγραφα εντάλματα του Αρσενίου" α') φύλ. 

321Γ*ν· Πατριαρχικόν. ΤοΊς όσιωτάτοις έπιακόποις, θεοσεβεστάτοις πρεόβντέροις, θεοφι- 

λεστάτοις διακόνοις καί παντί τώ ενάγει κλήρφ’ τοίς ένδοξοτάτοις και λαμπροτάτοις κτή- 

τορσι καί οικήτοραι τής θεοσώατον πόλεως τής δείνα. "Αρχ. Ό τής πνευματικής ακολου¬ 

θίας δρος. Πρόκειται περί έγκυκλίου γνωστής ήδη άπό τόν I ο ίι. Κβυηοΐ&νϊιΐδ, 

Ιυπδ ΟΓΕβοΟΓΟΠί&ηϊ, 1&γπ ο&ποηΐω ςυ&πι οΐνϊΐΐδ, τ. I, Ργ&ποοΓογΙϊ 1596, σ. 426. Τό 
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περί, θεολογίας δογματικής1, αγνώστου πέντε ήθικάς ομιλίας καί έν τελεί, έν 
φύλ. 430ν - 434ν' Λόγος είς τ(όν) άγιον Αρσένιον π[(ατριάρχην Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως)], ό οποίος άρχ. Ονκ άρα μέγα μόνον ουδέ τίμιον [(άνθρωπος)] καί 
τελ., κολοβουμένου του κωδικός, ελλιπής· άλλ’ οι πολλοί των κρατούντωί{ 

(βλ. φωτ.). 

Καίτοι ό Ιωάννης Σακκελίων ύπεσημείωσεν ότι ό λόγος ού- 

τος άναφέρεται είς τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Αρσένιον τον Αύτω- 

ρειανον καί οχι τόν μέγαν ομώνυμον ασκητήν2, τό κείμενον παρέμεΐνε μέχρι 

τουδε άχρησιμοποίητον καί ανέκδοτον. 

Ό λόγος, όπως σώζεται, δύναται να διακριθή εις δύο μέρη, είς εν έκτε- 

ταμένον προοίμιον (στίχ. 1-31 ) καί τόν καθ’ αυτό βίον του Αρσενίου. 

Είς τό προοίμιον ό συντάκτης του λόγου εκθέτει άπόψεις σχετικάς μέ την 

χριστιανικήν άνθρωπολογίαν, αί όποΐαι στρέφονται περί τό άποδιδόμενον είς 

τόν Γρηγόριον Νύσσης χωρίον ότι ονκ άρα μέγα μόνον ουδέ τίμιον άνθρωπος, 

άλλα ήδη καί θεία τις μοίρα, ήτοι μερίς, τμήμα τής θείας φύσεως ό άνθρωπος. 

Ό επόμενος βίος του Αρσενίου δύναται νά διακριθή είς επί μέρους τμή¬ 

ματα, ώς εξής* 

1) Στίχ. 32-77. Είς τό τμήμα τούτο έκτίθενταί τά του τόπου καταγω¬ 

γής του Αρσενίου, ό όποιος είναι ή Κωνσταντινούπολή, τά των γονέων του, 

των οποίων ό μεν πατήρ καλείται Θεόδωρος καί είναι κριτής του βήλου, ή δε 

μήτηρ Ειρήνη εκ του γένους των Καματηρών, τά του ονόματος τής βαπτίσεώς 

του, τό όποιον είναι Γεώργιος, τά τής εγκυκλίου παιδεύσεώς του. 

2) Στίχ. 78-116. Είς τό τμήμα τούτο εκτίθενται τά μετά τόν θάνατον 

του πατρός του, θανόντος ώς μονάχου τής μονής Περιβλέπτου έν Κωνσταντι- 

νουπόλει, ήτοι ή άναχώρησις του άγιου μετά την άλωσιν τής Κωνσταντινου¬ 

πόλεως υπό των Λατίνων, επί αύτοκράτορος Νίκαιας Ίωάννου του Γ’ του 

ένταλμα παραδίνεται καί ύπό της Νομικής Συναγωγής τοϋ Δοσιθέου (κώδ. Μετοχιού Πανα¬ 

γίου Τάφου 2, φ. 61ν). Βλ. V. I α ιΐ γ θ η I, ί,θδ Ηο^βδΙβδ, ένθ’ άνωτ., σσ. 159-161, 

άριθ. 1355, όπου όμως δεν άναφέρονται οΐ ήμέτεροι κώδικες" β') φφ. 32ΐν-323ν·· Προς χει¬ 

ροτονούμενοι μητροπολίτην και αρχιεπίσκοπον. ’Άρχ. 'Η τοΰ φιλάνθρωπον Θεόν ημών. 

Επίσης γνωστόν έκ τοΰ Πβυηοΐ&νΐυδ (ένΟ’ άνωτ., σ. 427). Βλ. V. Π » ιΐ Γ ο η I, 
ένθ’ άνωτ., σ. 174, άριθ. 1374. 

1. Τό χειρόγραφον παρέχει μόνον ώς άνωτέρω. ’Άλλη χειρ έγραψε Φιλοβέον μητρο¬ 

πολίτου Σηλυβρίαζ. Περί τοΰ μητροπολίτου τούτου καί της είς αυτόν άποδόσεως τοϋ άνω¬ 

τέρω διαλόγου καθώς καί τοΰ λόγου είς Αρσένιον βλ. Ρ & ιι 1 Μ & £ ό & 1 ί η ο, ΒχζαπΙϊ- 

ηο ΟΙιιίΓΟίιβδ οΓ δβίγηιΐϊπο, ΌΟΡ 32, 1978, σσ. 309-318, ίδίςι σ. 310. *0 Ί ω. Σακκε¬ 

λίων, ένθ’ άνωτ., σ. 167, υποθέτει ότι πρόκειται περί τοϋ Φιλοθέου Ήρακλείας, τοϋ κα¬ 

τόπιν Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχου, τοΰ Κοκκίνου, είς τόν όποιον λέγει ότι άνήκε καί 
ό κώδιξ. 

2. Ί ω. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, ένθ’ άνωτ., σ. 167. 
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Δούκα του Βατάτζη καί πατριάρχου έν Νίκαια έδρεύοντος του Γερμανού του 

Β', ή καταφυγή του εις Βιθυνίαν καί ή επί βραχύ χρονικόν διάστημα παρα¬ 

μονή του εις τά εκεί κτήματα του Χούμνου, μέ την οικογένειαν του οποίου 

είχε συγγενικούς δεσμούς. Κασταμονίτης τις ά αλαμβάνει κατόπιν έντοκης 

τού προστάτου τού Αρσενίου, Γεωργίου ακόμη τότε, Γερμανού τού Β', την 

έκπαίδευσιν τού \έου εις τον όποιον εκμανθάνει την εγκύκλιον παιδείαν καίτάς 

«μείζονας ακροάσεις». ’Ήδη άπό τής ήλικίας αύτής ό Αρσένιος στρέφεται προς 

την εκκλησιαστικήν ζωήν προτιμών τής θύραθεν τήν θρησκευτικήν παιδείαν. 

3) Στίχ. 117-177. Εις το τμήμα τούτο ό συγγραφεύς ιστορεί τήν άπό- 

φασιν τού Αρσενίου νά. μονάση, τήν μετάβασίν του εις τήν ’Οξεΐαν νήσον, 

μίαν των Πρίγκιπονήσων, διά νά άσκηθή, τήν μεταβολήν, τήν πρώτην, τού 

ονόματος του άπό Γεωργίου εις Γεννάδιον καί εκθέτει σκέψεις τΐ\άς διά τήν 

μοναχικήν καί έν γένεί τήν χριστιανικήν ζωήν. 

4) Στίχ. 178-222. Ή κατάκτησις τής Όξείας νήσου υπό των Λατίνων 

(Ιταλών εις το κείμενον) ά;αγκάζει τον Αρσένιον, Γεννάδιον άκόμη τότε, 

καί τούς περί αυτόν νά άπέλθουν εις Νίκαιαν, όπου ό Γερμανός ό Β' έχει ήδη 

άποθάνεί, πατριαρχεύει δέ ό Μανουήλ. 'Ο Γεννάδιος, κατόπιν Αρσένιος, πλα- 

νάται εις διαφόρους τόπους καί μονάς, μεταξύ των οποίων καί τά Πιθαρίτζια. 

Αποφασίζει νά άποχωρήση καί έντεΰθεν διά νά μονάση εις τήν μονήν τής 'Α¬ 

γίας Άννης τήν έπονομαζομένην Όξυβαφεΐον. Καθ’ οδόν προς τήν μονήν καί 

έν μέσω τής ερήμου ευρισκόμενος τήν 8ην Μαΐου, προφανώς, κείρεται καί μετα¬ 

βάλλει τό όνομά του εις Αρσένιος, όνομα τού άγιου τής ήμέρας εκείνης. Συνε¬ 

χίζει τήν πορείαν προς τήν μονήν τής Άγιας ’Άννης, κατασκηνώνει εις τήν 

Άπολλωνιάδα λίμνην καί άποφασίζεί νά μονάση εις τήν εκεί μονήν τού Σέρ¬ 

γιου ή οποία έχει καθολικόν προς τιμήν τού Αγίου Γεωργίου. 'Η πολιτεία 

τού Αρσενίου εις τήν Άπολλωνιάδα καθίσταται εύφήμως γνωστή. 

5) Στίχ. 223-285. ’Εν τώ μεταξύ άποθνήσκει ό πατριάρχης Μανουήλ 

καί 6 βασιλεύς Θεόδωρος ό Β' ό Λάσκαρις, ή περί αύτόν γερουσία καί οί ίεράρ- 

χαι άναζητούν τον κατάλληλον πατριάρχην. Καταφεύγουν εις τήν άνάπτυξιν 

τού Ευαγγελίου προκειμένου δι’ αύτής χάριτι θεία νά ύποδείχθή ό κατάλλη¬ 

λος. Προτείνονται τρία πρόσωπα, ό Νικηφόρος Βλεμμίδης, ό Ίωαννίκιος Κυ- 

δώνης καί ό Αρσένιος. Μετ’ αλλεπαλλήλους άκάρπους άναπτύξεις τού Ευαγ¬ 

γελίου τέλος προκρίνεται ό Αρσένιος, άνήρ επιθυμητός κυρίως τού βασιλέως. 

Τήν επιλογήν επισφραγίζει θαυμαστόν τι τό όποιον συνέβη εις τήν σκηνήν τού 

Θεοδώρου τού Β' τού Λασκάρεως παρουσία καί τού κατόπιν αύτοκράτορος 

Μιχαήλ τού Η' τού ΙΙαλαιολόγου. Πέρδιξ καταδιωκόμενος υπό ίέρακος κατα¬ 

φεύγει εις τήν σκηνήν τού βασιλέως ό όποιος αποκεφαλίζει τον ίέρακα καί 

τοιουτοτρόπως σώζει τον πέρδικα. *0 πέρδιξ συμβολίζει Πέρσην (δηλ. Τούρ¬ 

κον ) καταφυγόντα εις τούς Βυζαντινούς, ό δέ ιέραξ Σκύθην (δηλ. Σλάβον ή 

πάντως βόρειον) μέλλοντα νά ήττηθή. 
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6) Στίχ. 286-325. Ό βασιλεύς αποστέλλει τον Ταράνην και τόν Καρυα- 

νίτην είς ά/αζήτησιν του έπιλεγέντος Αρσενίου. 'Ο τελευταίος αποφεύγει 
τήν χειροτονίαν κα'ι άλλάσσων τόπους μεταβαίνει είς την Κουβρίκων πόλιν 

καί έκειΟεν καταλήγει είς την εντός τής Άπολλωνιάδος λίμνης νήσον επί τής 
όποιας ύπήρχευ ή μονή του 'Αγίου Στεφάνου. Έν τέλει (αποκαλύπτεται ή δια¬ 

μονή του, οδηγείται ενώπιον του βασιλέως καί χειροτονείται πατριάρχης άνερ- 

χόμένος άλλεπαλλήλως τούς βαθμούς του διακόνου, του πρεσβυτέρου καί του 

επισκόπου. 

7) Στίχ. 326-343. Ό Αρσένιος, πατριάρχης τώρα πλέον Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, άποδύεται είς τό έργον καί έργάζεται νυχθημερόν έπιδιώκων κυ¬ 

ρίως την εφαρμογήν τής δικαιοσύνης. 'Η προσωπικότης του έπιβάλλεται. 'Ο 

συγγραφεΰς επί τή εύκαιρία εκφράζει άπόψείς κατά τάς όποιας ή εκκλησία 

είναι μείζων τής πολιτείας καί ό πατριάρχης μείζων του βασιλέως, έφ’ όσον ό 

πρώτος χρίει τον δεύτερον καί ό χριόμενος είναι υποδεέστερος του χρίοντος. 

Είς το σημεΐον τούτο κολοβοΰταί δ κώδιξ. 

'Όπως σώζεται σήμερον ό ύπ5 όψει λόγος δεν άποδιδει τον βίον του Αρ¬ 

σενίου πλήρη καί μάλιστα την ζωήν καί δράσιν τοΰ άνδρος μετά τήν πατριαρ- 

χείαν του, περίοδον ή οποία συμπίπτει μέ τήν ίσχυράν εκείνην σύγκρουσιν του 

Αρσενίου μέ τόν Μιχαήλ τον Η' τόν Παλαιολόγον καί τήν γένεοιν του Άρσε- 

νΐατικοΰ σχίσματος. Άλλ’ όμως, καί όπως σώζεται, ό βίος παρέχει πολυτίμους 

πληροφορίας διά τήν προ τής πατριαρχείας περίοδον τής ζωής τοΰ Αρσενίου 

διά τήν οποίαν έλαχίστας έχομεν πληροφορίας. Τήν σημασίαν των πληρο¬ 

φοριών αυτών θά έκτιμήσωμεν έν συνεχεία όπως καί κατά τάς υποσημειώσεις 

κατά τήν έκδοσιν τοΰ λόγου1. Έκ των πληροφοριών αύτών φαίνεται ότι πολλά 

σημεία τής μεταγενεστέρας ιστορίας τοΰ Άρσενιατικοϋ σχίσματος ερμηνεύον¬ 

ται σαφώς. 
Κυριώτεροι συγγραφείς οί όποιοι δι* ολίγων άναφέρονται είς τήν προ τής 

πατριαρχείας περίοδον τής ζωής τοΰ Αρσενίου είναι ό Γεώργιος Άκροπολί- 

1. ΙΊερΙ τοΰ Αρσενίου καί τοΰ Άρσενιατικοϋ σχίσματος βλ. προσεχώς ειδικήν σχετι- 

κώς μελέτην μου. Ή περί τοΰ Αρσενίου καί του Άρσενιατικοϋ σχίσματος βιβλιογραφία 
είναι μεγάλη. Πάντως κλασσική παραμένει ή μελέτη τοΰ Ίω. Συκουτρή, Περί τό 
σχίσμα των Άρσενιατών, Ελληνικά, 2, 1929, σσ. 267-232. 3, 1930, σσ. 15-44. 5, 1932, 

σσ. 107-126. Επίσης αί διάφοροι μελέται τοΰ V. Ιν & 11 γ β η ί, μεταξύ των όποιων προ- 

έχει ή Εοβ ^Γ&ηάβδ οήδθδ Γβ1Ϊ£Ϊβυ5β5 & Βγζ&ηοβ. ία ίίη <1α βοϊιΪΒΐϊΐβ αΓδόηϊίβ, Βυΐΐβΐϊη 
όβ 1» ββοΐϊοη ΗΐβΙοπφΐβ της Αοβάέπιϊβ Κουπι&ίιΐθ, XXVI, 2, ΒυοαΓΘδΙ 1945, σσ. 225- 

313. Βλ. έπίσης τήν μελέτην τοΰ πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιά- 

8 ο υ, Ό πατριάρχης Αρσένιος 6 Αύτωρειανός (1255-1260 καί 1261-1267), Ελληνικά, 

1, 1928, σσ. 78-94. 
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της1 καί ό Θεόδωρος Σκουταριώτης2. Επίσης συνοπτικώτατα άναφέρονται ό 

Έφραίμιος3 καί ό Νικηφόρος Γρηγοράς4, εύκαιριακώς δέ ό Γεώργιος Παχύ- 

μέρης5. 

Είς τήν επιγραφήν του λόγου ό Αρσένιος χαρακτηρίζεται ώς άγιος. 

Τούτο ήδη συμβαίνει εις τήν προς τιμήν του ακολουθίαν τήν οποίαν έξέδωκα 

πρό τίνος6 7. "Αγιον χαρακτηρίζει τον άνδρα καί ό Ιωάννης ό Ευγενικός7, 

τόν πρώτον έξελέγξαντα τήν αΐρεσιν ιερόν Φώτων. Τους μετά, ταϋτα θεοσό- 

φονς πατέραζ, τον εν άγίοις Γερμανόν τον νέον (τόν Β'), Αρσένιον καΓΑθα¬ 

νάσιον τούς ηγιασμένους, ονς 6 Θεός ούτως λα,μπρώς έθανμάστωσε και έδό- 

ξασεν. Επίσης είς τό Συνοδικόν της Όρθοδοξίας8 9* * Αρσένιος ενφημεϊτα ΐ’ 

Αρσενίου τού εν μακαρία τη λήξει γενομένον άγιωτάτον καί αοιδίμου πατριάρ- 

χου, αΙωνία ή μνήμη. Επίσης καί ό Θεόδωρος Άγαλλ'-ανός* καί άπό των ά¬ 

γιων πατριαρχών 3Αρσενίου καί Αθανασίου9 καί αλλαχού* ο εν άγίοις πα¬ 

τριάρχης Αρσένιος10. 

Πατρίς του Αρσενίου, κατά τόν συγγραφέα του λόγου, είναι ή Κωνσταν¬ 

τινούπολή* Ει δέ καί τήν κάτω σαφώς έξετάζειν έθέλει τις, εύρήσει τήν τών 

πόλεων βασιλεύουσαν, τήν Κωνσταντίνον ταντην φημί (στίχ. 43-44 )11. 

Ό πατήρ του Αρσενίου καλείται Θεόδωρος, είναι κριτής του βή- 

λου καί ευσεβής, άργότερον δέ έμόνασεν είς τήν έν Κωνσταντινουπόλει μονήν 

1. Γεωργίου τοϋ ’ Ακροπολίτου του μεγάλου Λογοθέτου Χρονική Συγγραφή. ’Έκδο- 

σιςίιηιη&ηυβί ΒβϊιΙιβΓ, Βοηηαβ 1836, σ. 113. Έκδοσίς Αυ^υβίυδ Ηβΐ- 

ί 6 η 1) 6 γ τ. I, Είρδίβιβ 1903, σ. 107. 

2. Ανωνύμου (= Θεοδώρου τοϋ Σκουταριώτου) Σύνοψίς Χρονική άπό Άδάμ. "Εκδ. 

Κωνσταντίνου Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Ζ', Βενετία - Ιϊαρίσιοι 1894, 

σσ. 510 κέξ. Βλ. σχετικώς καί Ί ω, Συκουτρή, Περί τό σχίσμα τών Άρσενίατών, 

Ελληνικά 2, 1929, σσ. 267-274 ιδία. 

3. Έφραιμίου Χρονικού Καίσαρες, Γ - Ρ. Μΐ^ηβ, ΡΟ 143, στ. 376. 

4. Νικηφόρου τοϋ Γρήγορά, Ρωμαϊκής Ιστορίας λόγος γ', κεφ. α', παρά «Γ- Ρ. 

Μ ί £ η 6, ΡΟ, 148, στ. 180-182. 

5. Γεωργίου τοϋ Παχυμέρη, Ανδρόνικος Παλαίολόγος, Γ' (εκδ. Βόννης 1835, τόμ. 

Β', σσ. 146-147 ). 

6. II. Γ. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, ένθ’ άνωτ., σ. 375. 

7. Ίωάννου τοϋ Εύγενικοΰ Λόγος άντιρρητικός έν Δ ο σ ι θ έ ο υ, Τόμος Καταλ- 

λαγής, Ίάσιον 1692 (= 1694), σ. 221. 

8. ΟουΠΙβΓά, Εβ 8γηοάί1εοπ άβ ΓΟτίΚοδοχΐβ. βάϊίίοπ βί Οοιηιηβη- 

ί&ΪΓβ, ΤΓ&ν&υχ βί ΜόίϊΐοΪΓβδ, 2, 1967, σ. 103. Βλ. επίσης έ μ ό ν, ένθ’ άνωτ., σ. 375. 

9. Θεοδώρου Άγαλλιανοΰ Διάλογος ένΔοσιθέου, Τόμος Χαράς, Ρίμνικον 1705, 

σ. 622. 

10. ’Ένθ’ άνωτ., σ. 625. Βλ. καί τήν άνωτέρω μνημονευθεΐσαν άκολουθίαν είς τόν ά¬ 

γιον Αρσένιον. 

11. Τήν Κωνσταντινούπολή άναφέρει ώς πατρίδα τοϋ Αρσενίου ό Γ υ η 1ι (Ατδβηΐυδ. 

\ΥβίζβΓ υηά ΧΥβΙΙβ, Κϊτοΐιβηΐβχϊΐιοη, τ. 1, 1882, στ. 1447-1450) παραπέμπων είς τόν 
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τής Περιβλέπτου1 Τον γάρ βήλον κριτής ο τον Θειον τονδε πατήρ νπήρχε καί 
δικαστής ακριβέστατος, ιθύνων τή δίκαια κρίσει και διεξάγων καλώς τόν έν τή 
πόλει πάντα ?.αόν. Θεόδοιρος δνομα τω άνδρι (στίχ. 52-55). Και άλλαχου’ 

Τον ούν πατρός αυτόν τόν βίον άπολιπόντος έν τή τής Περιβλέπτου μονή, έκεϊ 
γάο ηνλίζετο το μοναχικόν σχήμα ενδεδνμένος (στίχ. 78-79). 

Ή μαρτυρία του συγγραφέως του λόγου διά το δνομα του πατρός του Αρ¬ 

σενίου εϊναι μονήρης. Ό Θεόδωρος Σκουταριώτης λέγει δτι ό πατήρ εκαλείτο 

Αλέξιος καί δτι άργότερον μετέβαλε τό δνομα τούτο κατά τήν κουράν 
εις ’Λ ρ σ έ ν ι ο ς, τό τελευταΐον δε τούτο δνομα δλαβεν ό πατριάρχης Αρσέ¬ 

νιος, δταν έκάρη μοναχός, τιμών τόν πατέρα του1. 

Τήν ιδιότητα του πατρός ώς κρίτοΰ του βήλου καί δικαστοΰ γνωρίζομεν 

έκ του Θεοδώρου Σκουταριώτου2* κριτής ήν τον βήλον και θείος 
δικαστής προ τον άλώναι παρ’ Ιταλών τήν βασιλίδα των πο'λεων3. 

"Οτι ό πατήρ του Αρσενίου είδικώς έμόνασεν είς τήν μονήν τής Περι¬ 

βλέπτου4 τό πρώτον έκ του λόγου τούτου μανθάνομεν. Ό Θεόδωρος Σκουτα- 

Γεώργιον Άκροπολίτην. Άλλ’ ό τελευταίος ούδέν λέγει περί της πατρίδος τοΰ Αρσενίου. 
Επίσης καί δ Ε. Ρ β I ί I (Ατδθηβ ΑαΙοπ&ηοβ οί ΑΓδβηϊβίβΒ, ΌΤΟ 1, ΡδΗδ 1909, στ. 

1992) άναφέρει δτι ό Αρσένιος έγεννήθη είς Κωνσταντινούπολή, χωρίς είδικωτέραν παρα¬ 

πομπήν. 'Ομοίως καί ό V. ΤίΓΐΐχο^Ια, ΑΓδβηίυβ ΑιιΙθΓβΪ3ηθ8. Βίθ^Γ3.ρΗΪ8θ1ΐθ8 

Εβχϊΐιοη ζυΓ Οββοίιΐοΐιίβ ΒϋάοβΙβυτορ&δ, τ. ί, ΜϋηοΚθη 1972, σσ. 100-101. 

1. Ήν δέ οϋτος πατρός μέν Αλεξίου τοΰ Αντωρειανοϋ ος καί κριτής,..διά <5έ τόν 
πατέρα Αρσένιον έξ Αλεξίου, δτε τά μοναχικά ένεδόσατο, έπικληθέντα, ανδρα Θεοΰ δοΰ- 

λον και τοίς πάσιν έπέραστον, Αρσένιος ώνομάζετο δ καί έπεκράτησε τοντω είς δνομα 
(Θεόδωρου τοΰ Σκουταριώτου), ένθ’ άνωτ. (έκδ. Κ. Σ ά θ α, ένθ’άνωτ., σ. 511 καί 
έκδ. Α. II β ί 8 θ η 1) θ γ £, ένθ’ άνωτ., σ. 290). Καί ΰπδ των έρευνητών Αλέξιος, εΐτα 
μετά τήν κουράν Αρσένιος, γνωρίζεται δ πατήρ. Βλ. Ε. Ρ 0 I ϊ I, ένθ’ άνωτ., στ. 1992. 

Ε. Β γ έ 1ι ΐ β γ, ΑΓδβηβ, ρβΐηδροΐιβ άθ ΟοηδΙαηΙΐηορΙβ, ϋΗΟΕ, τ. 4, Ρ&ΓΪ3 1930, στ. 

750. Σ. Εύστρατιάδου, ένθ’ άνωτ., σ. 78. 

2. Θεοδώρου τοΰ Σκουταριώτου, ένθ’άνωτ. (έκδ. Κ. Σ ά θ α, ένθ’ άνωτ., σ. 511 * 

έκδ. Α. Ηβΐ8βηΙ)θΓ£, ένθ’ άνωτ., σ. 290). Ό I, Ρ ο I ΐ I, ένθ’ άνωτ., χαρακτηρίζει 
τόν πατέρα τοΰ Αρσενίου )ϋ£θ άβ ΙΊιϊρροάΓΟΓΠΘ, δ δέ Ε. Β Γ έ ίι ϊ θ γ, ένθ’ άνωτ., |υ£β 
δα Όρογπο. 

3. Κριτάς τοΰ βήλου κατά τά τέλη τοΰ ΙΒ' αί. καί τάς άρχάς τοΰ ΙΙν αί. γνωρίζομεν 
διαφόρους, άλλ’ είναι δυσχερής ή ταύτισίς των πρός τόν πατέρα τοΰ Αρσενίου. Αυτός δ Νι¬ 

κήτας Χωνιάτης είναι κριτής τοΰ βήλου. Επίσης είς διάφορα Ιΐατμιακά έγγραφα άπαντώ- 

μεν κριτάς τοΰ βήλου. Βλ. σχετικά λήμματα είς Έ ρ α ς Λ. Β ρ α ν ο ύ σ η, Βυζαντινά 
Έγγραφα της Μονής Ιίάτμου. Α'. Αύτοκρατορικά, Άθήναι (Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών) 

1980 καί Μαρίας Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Βυζαντινά Έγγραφα της 
Μονής Πάτμου. Β'. Δημοσίων Λειτουργών, ’Αθήναι (Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών) 1980, 

4. Περίφημος έν Κωνσταντινουπόλει μονή περί ής βλ. προχείρως Κ. I & η ί η, Ε» 

Οέο£Γ»ρΙιίθ Εοοίέδίδβΐίςυθ άβ ΓΕηορΐΓβ Β^ζ&ηΙΐη. I, 3. Εθ8 έ£ΐΪ8θ3 βΐ 1θ§ πιοηβδΙέΓθβ, 
Ρ3.ΓΪ8 1969, σσ. 227-231. Επίσης Στυλ. Γ. ΙΙαπαδοπούλου, Θεοτόκου 
Μοναί έν Κωνσταντινουπόλει. 32. Μονή τής Περιβλέπτου, ΘΗΕ, τ. 6, ’Αθήναι 1966, στ. 
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ριώτης λέγει γενικώς ότι ο πατήρ έμόνασεν ονομασθείς ώς μοναχός Αρσένιος. 

'Ο συγγραφεύς του λόγου δεν παρέχει τό μοναχικόν όνομα του πατρός. 

Εΐναι άξιοσημείωτον ότι ό συγγραφεύς δεν αναφέρει τό οικογενειακόν 

έπώνυμον του Αρσενίου, Αύτωρείανός1, ούτε συνδυάζει τούτο πρός τό 

τού προγενεστέρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ τού Δ' (1208- 

1214) έπωνυμουμένου έπίσης Αύτωρειανού2. 

Ή μήτηρ τού Αρσενίου έκαλεΐτο Ειρήνη καί κατήγετο έκτου γένους 

των Καματηρών 'Η δε γε μήτηρ αντφ Ειρήνη καλούμενη εκ χοϋ των Καμα- 

τηρών κατήγετο γένους, εξ ών οί τά μεγάλα δυνηθέντες παρά βασιλεναιν 

έγένοντο (στίχ. 55-56). 

354*355. Σφζονται σφραγίδες των ΙΑ' καί ΙΒ' αί. Βλ. V. Β 3 ιι Γ β η I, ΟοΓριίΒ άβδ 

8063ΐιχ άθ ΙΈπιρίΓβ Βχζειηϋη, τόμ. V, Β’ί&Βδβ, τεΰχ. 2, Ρβπβ 1965, σσ. 98-102, άρ, 

1174-1181. Ή μονή έπεβίωσεν, έφ’ δσον Αθανάσιος ήγούμενος υπογράφει τά Πρακτικά 

της Συνόδου της Φλωρεντίας, τό §τος 1439. Βλ. συνοπτικώς ΡΓθ8ορθ£Γ&ρ1χΪ8(;1ΐ68 ΒθΧΪΙιοη 

<3βΓ Ρβΐ&ΐοΐο^βηζβΐΐ. Τεύχ. 1, όΥΐβη 1976, σ. 31, άριθ. 344. Ή μονή μετά την άλωσίν τής 

Κωνσταντινουπόλεως υπό των Λατίνων περιήλθεν είς Βενεδικτίνους μοναχούς οί όποιοι 

καί κατά τό έτος 1240 άφαιροΰν τό λείψανον τού άγιου Παύλου, πρώτου ερημίτου, άποστέλ- 

λουν δέ την κάραν είς Ρώμην. Ή χρονολογία του γεγονότος αύτοΰ συμπίπτει μέ τήν έποχήν 

της άναχωρήσεως του Αρσενίου άπό τήν μονήν της Περιβλέπτου «μίσήσαντος» εκκλησίαν 
πονηρευομένων και μετ’ άσεβών καθήσθαι μή άνεχομένου καί της μεταβάσεώς του είς Νί¬ 

καιαν. Μήπως λοιπόν τό γεγονός της συλήσεως του λειψάνου καί Αποστολής της κάρας είς 

τήν Ρώμην £δωκε τήν αποφασιστικήν ώθησίν διά τήν άνωτέρω ένέργείαν του Αρσενίου; Βλ. 

καί κατωτέρω ύποσημ. 5, σ. 414. 

"Οτι παρέμενον πάντως είς τήν Κωνσταντινούπολή μετά τήν όίλωσιν τής πόλεως ύπό 

των Λατίνων καί όρθόδοξοι μοναχοί καί δτι ουτοι ύφίσταντο καί διώξεις πιστοϋται έκ τοϋ 

Λόγου Κατηχητικού τοϋ Νικολάου Μεσαρίτου Αρχιεπισκόπου Εφέσου (1207 ;-1224/1225)' 
Οντω της βουλής συντεθειμένης και μοναχοί έκ τον τής Προποντίδας πορθμού τώ βασιλεΐ 
παρειστήκεισαν, πάλαι συνήθεις δντες ήμϊν, τάς άπειλάς, τους διωγμούς, τάς μεταναστεύ¬ 

σεις έκδιηγονμενοι, εί μή παντός ιερατικόν δεσπότην τον Πάπαν έπικηρνξονσιν (Α ιι § υ 5 I 
ΗβΐΒβηΒβΓβ, Νβιιβ Οιιβίΐβη ζιιγ Οθδοίχίοίχΐβ άβδ Ιαίβίηίβοΐιβη ΚδϊδβΓίυπίδ υηά άβΓ 
ΚΪΓοΙιβηυηχοη. III. ϋβΓ Ββποΐιΐ άββ Νίίιοΐ&οβ Μβδ&πίβδ ϋΙχβΓ <ϋβ ροΐίίίδοΐΐβη ιιη<1 ΚιγοΙχ- 

ΙίοΙιβη ΕΓβϊ^ηϊδδβ άββ 3&ΙΐΓβδ 1214. 8ϋζυη^δί>θΠθΗίβ άβΓ Βαγβήδβΐχβη ΛΚ&άβπιίθ <3θγ 
\νί856ηδθ1ι&Γΐβη, Ρϊιίΐοβορίηίβοΐι - ρΒΗοΙο^ϊδοΚβ χχηά ΜδΙοπΒοΙχβ Κ1&58Θ, ίχ. 1923, 3, σ. 
19 (φωταανατ. έν Λ.... Η...., (^υβΐΐβη ιιηιΐ δίικϋβη ζιιγ 8ρ3Ϊΐ)γζ3ηίίηΪ8θ1ιβη Οθδϋΐιΐοΐίΐθ, 
Βοηάοη 1973). 

1. Οΰτε καί ό Γεώργιος Άκροπολίτης, ένφ μνημονεύεται τό έπώνυμον ύπό τοΰ Θεο¬ 

δώρου Σκουταριώτου, ώς εΐδομεν ευθύς άνωτέρω, σημ. 1, σ. 414. Πρός τινα Αύτωρείανόν 

γράφει ό Μάξιμος Πλανούδης, άγνωστον άν συγγενή τοϋ πατριάρχου (βλ. ίκδ. Μ 3 X. 

Τ γ 6 ιι, Μ&χίπιί Ρ1»ηυ£ΐΪ8 βρίδίχΐΐ&β, νΓ3ΐΪ8ΐ3νΪ3β 1890, σ. 225, δπου σχετικά σχόλια). 

2. Περί τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ Δ' τοΰ Αύτωρειανοΰ βλ. προ- 

χείρως V. Β 3 υ Γ β η 1, Ββδ Κβ^βδίβδ. σσ. 1-22. Μόνον δ (ϋοΙβΙβΓίιΐδ, καθ' 

δσον τουλάχιστον γνωρίζω, συνδυάζει συγγένειαν μεταξύ των δύο πατριάρχων Μιχαήλ τοΰ 
Δ' καί Αρσενίου- ρ&ΐΓΪ&Γθ}ΐ3ΐιΐΓη ΙβηυθΓ»! Μΐοΐιαβί ΑιχίοΓίαηυδ βχ βαάβπι, υΐ νΐιΙβΙιΐΓ, 

ΑυΙοΓΪ&ηΟΓαπι ^βηΐβ (ΜοπηχηθίχΙα Εοοί. Ο Γ., τ. II, παρά ,Β-Ρ. Μ ϊ § η β, ΡΟ 140, στ, 

947-948). 
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Το μητρώνυμον τοΰ Αρσενίου γνωρίζομεν το πρώτον έκ του υπ’ όψει 

λόγου, άλλα το έπώνυμον τής οικογένειας τής μητρός του έγνωρίζομεν έκ τοΰ 

Θεοδώρου Σκουταριώτου1. 

Άλλ’ όμως είναι, χαρακτηριστικόν ότι ό λογογράφος έπισημαίνει ένταΰθα 
την πολιτικήν καί όχι την εκκλησιαστικήν δύναμιν των Καματηρών. Εκ¬ 

κλησιαστικούς άνδρας Καματηρούς γνωρίζομεν κυρίως δύο πατριάρχας Κων¬ 

σταντινουπόλεως τής έποχής των τελευταίων Κομ,νηνών καί των Αγγέλων, 

τον Βασίλειον τον Β' (1183-1187)2 καί τόν ’ϊωάννην τον Γ (1199-1206)3, 

πατριαρχεύοντα καί κατά τήν ύπό των Λατίνων άλωσιν τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως. Ανδρας Καματηρούς κατέχοντας πολιτικά αξιώματα γνωρίζομεν επί¬ 

σης, άλλάτά αξιώματα ταΰτα είναι κατώτερα πως τής πατριαρχείας4. Πιθανώς 

λοιπόν ή άνωτέρω σκέψις τοΰ συντάκτου τοΰ λόγου νά άναφέρεται εις τήν πολι¬ 

τικήν δύναμιν τής οικογένειας καί όχι μόνον τήν κατοχήν συγκεκριμένου ισχυ¬ 

ρού πολιτικού αξιώματος. Έν τοιαύτη περιπτώσεί νοούνται άπολύτως οί ώς 

άνω πατριάρχαι οί όποιοι πράγμ.ατι μεγάλην εΐχον τήν ΐσχύν έπί τών αύτοκρα- 

τόρων. Έξ άλλου ή τοιαύτη σκέψις συνάδει καί προς τήν άντίληψιν περί εξου¬ 

σιών πολιτικής καί εκκλησιαστικής, όπως αυτή έκφράζεται κατά τό σωζόμε- 

νον τέλος τοΰ λόγου5. 

Τό βαπτίστικόν όνομα τοΰ Αρσενίου ήτο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς· Νήπιος μεν γε 

ών ετι, άξιωθεϊς τον θειον βαπτίβματος Γεώργιος ονομάζεται (στίχ. 61-62). 

1. Ή δέ γε μήτηρ αύτώ έκ τον τών Καματηρών γένονς κατήγετο (Θεόδωρος Σκου- 

ταριώτης, ένθ’ άνωτ.). Βλ. έπίσης Β. Β Γ θ ϊι ί 6 Γ, ένθ’ άνωτ. 

2. Σφραγίδά του γνωρίζει 6 V. Β 3 ιι Γβ η I, Βοτραδ, ένθ’ άνωτ., σ. 22, άριθ. 
25 Βϊδ. Βλ. I. X. Κ(ωνσταντινίδου), Βασίλειος ό Β', ΘΗΕ 3, Αθήναν 1963, 

στ. 677. 

3. Σφραγίδά του βλ. παρά V. Β 3 υ γ β η I, ένθ’ άνωτ., σ. 26 (άριθ. 30). Περί τοΰ 
Ίωάννου Γ τοΰ Καματηροϋ βλ. V. Β 3 υ Γ β η I, ΝοΙβδ (1β ΘΗΐΌηθ£Γ3ρΗίο βΐ ςΤΙήδΙοΪΓθ 
Βγζ3ηΙϊηβ, Εθ 36, 1937, σσ. 157-162. Επίσης Σ. Γ. Π (απαδοπούλου), Ίω- 

άννης ό Γ. 'Ο Καματηρός, ΘΗΕ 7, Άθήναι 1965, στ. 14-15. 

4. ’Ήδη άπό τόν ΙΑ' αί. Βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν άπό τα σχετικά λήμματα τών 
άνωτέρω μνημονευθέντων έργων" Βυζαντινά έγγραφα τής Μονής ΙΙάτμου, τ. Α' καί Β'. 

Μεταξύ τούτων είδικώτερον πρέπει νά μνημονευθοϋν 6 Έπιφάνιος Καματηρός, διοικητής 
Πελοποννήσου (κατά τόν ΙΑ' / ΪΒ' αί,), ό φιλόσοφος καί άστρονόμος Ιωάννης Καματηρός, 

συγγενής τοΰ Μανουήλ Α' τοΰ Κομνηνοΰ καί πενθερός Αλεξίου Γ' τοΰ Αγγέλου, έπαρχος 
τής πόλεως, μέγας δρουγγάριος καί εΐ τινες άλλοι. Ιΐρός Ανδρόνικον Καματηρόν, δρουγ- 

γάριον τής βίγλης, άντιτίθεται ό Ιωάννης ό Βέκκος' Αντιρρητικά τών έπί ταϊς περί τοΰ Α¬ 

γίου Πνεύματος Γραφικαΐς χρήσεσιν έπιστασιών κυρίου Ανδρονίκου (έν 3. - Ρ. Μ ϊ £ η θ, 
ΡΟτ 141, στ. 396-613). 'Ο Καματηρός οΰτος είναι βεβαίως μεταγενέστερος τοΰ Αρσενίου, 

άλλά πάντως προγενέστερος τοΰ συντάκτου τοΰ λόγου, άντιλατΐνος καί όπωσδήποτε γνω¬ 

στός είς τό άκροατήριον διά τήν πολιτικήν δύναμίν του. 

5. Βλ. στίχ. 334 κέξ. 



414 Πανάγιώτου Γ. Νικολοπούλου 

Προς τούτο συμφωνεί καί ό Θεόδωρος Σ κ ο υ τ α ρ ι ώ τ η ς1, 'Ο Αρ¬ 

σένιος Γεώργιος δέ είχεν όνομα2. 

Τά ακόλουθα γεγονότα του βίου του * Αρσενίου από των εγκυκλίων σπου¬ 

δών του μέχρι της εκλογής του ώς πατρίάοχου Κωνσταντινουπόλεως είναι 

κάπως συγκεχυμένα χρονολογικώς, όπως εκτίθενται εις τον ύπ’ όψει λόγον, 

Κα τωτέρω θά έπιχειρήτωμ,εν νά τακτοποιήσωμεν χρονολογικώς τά θέματα. 

1) 'Ο Αρσένιος, άκόμη Γεώργιος καλούμενος, παραμένει πλησίον του 

πατρός του, έφ’ οσον οΰτας ζή καί μονάζει εις τήν εν Κωνσταντίνουπόλεΐ μο¬ 

νήν τής Περιβλέπτου, έπί Λατινοκρατίας* Τον ούν πατρός αυτόν τον βίον απο- 

λιπόντος εν τη τής Περιβλέπτου μονή, εκεί γάρ ηνλίζετο...ότε και ή νπερόφρυς 

των Λατίνων χειρ τήν Κωνσταντινούπολή εχονσα εν ταύτη βασιλεύουσα ήν 

(στίχ. 78-80). Έκ του χωρίου τούτου δεν προκύπτει σαφώς 6τι 6 Αρσένιος 

παρέμενεν είς τήν μονήν τής Περιβλέπτου ώς μοναχός. 

2) Μετά τον θάνατον του πατρός του ό Αρσένιος αναχωρεί έκ Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως καί μεταβαίνει εις Νίκαιαν τής Βιθυνίας, όπου εδρεύουν ό αύτο- 

κράτωρ Ιωάννης ό Γ' ό Δούκας ό Βατάτζης (1222-1254 )3 καί ό πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός ό Β' (1223-1240 )4. Αιτία τής άναχωρήσεως 

φαίνεται οτι είναι καί ή «ασέβεια» των Λατίνων πρός τήν οποίαν ό Αρσένιος 

δεν είναι δυνατόν νά συμβιβοίσθή* κατά το προφητικόν λόγων, ό δίκαιος ούτος 

μισήσας εκκλησίαν πονηρευομένων και μετ ασεβών καθήσθαι μή ανεχόμενος 

των τήδε άπάρας Βιθυνίαν καταλαμβάνει, εν Νίκαια τά βασίλεια έχοντας του 

τότε βασιλεύοντος Δουκός 3Ιωάννον καί Γερμανόν τού θειοτάτου τον πατριαρ¬ 

χικόν έν ταύτη θρόνον κοσμοΰντος (στίχ. 81-85 )5. 

1. Θεοδώρου Σκουταριώτου, Ινθ’ άνωτ. 

2. Βλ. επίσης Β. Ρ θ I ΐ 1, ένθ’ άνωτ., στ. 1992. Σωφρονίου ίΐύστρα- 

τ ι ά δ ο υ, Ό πατριάρχης., ένθ’ άνωτ., σ. 98. 

3. Περί τοΰ Ίωάννου του Γ' του Δούκα του Βατάτζη βλ. κυρίως1 ΟβίΠβίΓΪΟδ 

I. Ρ ο I β πι ΐ 8, Τίιβ Οοιιΐιαί. Α οοηΐπ&υϋοη ίο Βγζ&ηΐΐηο Ρτο8ορο^Γ»ρ1ιγ. (Βοηάοη) 

1968, σσ. 107-109, ένθα καί βιβλιογραφία. *0 -ρύπος Λουκάς άντί του συνήθους καί έπισή- 

μως γραφσμένου καί ύπ’ αύτοΰ τοϋ βασιλέως Δούκα, όδηγεΐ βεβαίως εις τούς άνθρωπιστι- 

κούς κύκλους της Κωνσταντινουπόλεως τοϋ τέλους τοϋ ΙΓ' καί των αρχών τοΰ ΙΔ' αίώνος. 

4. Περί τοϋ Γερμανοΰ τοΰ Β' βλ. Τάσου Ά θ, Γριτσοπούλου, Γερ¬ 

μανός ό Β'. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1222-1240). ΘΗΕ, τ. 4, Άθήναι 1964, στ. 

380-383. "Οτι πράγματι 1223, καί 8χι 1222, ή άρχή της πατριαρχείας βλ. V. Β α υ Γ β η I, 
Ββδ Κθ£65ΐβ8, ένθ’ άνωτ., σσ. 41-109, δπου καταγράφονται Πράξεις τοΰ πατριάρχου (άριθ. 

1233-1304) καί παρέχεται βιβλιογραφία. 

5. Οΰδείς των συγγραφέων άναφέρει τι περί της μεταβάσεως τοΰ Αρσενίου εις Βιθυ¬ 

νίαν μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός του καί λόγω της άσεβείας των Λατίνων. ιΟ μέν Γεώρ¬ 

γιος 1 Ακροπολίτης οΰδέν λέγει, ό δέ Θεόδωρος Σκουταριώτης γενικώτερον όμιλεΤ περί της 
κουράς τοΰ Αρσενίου είς την Όξεΐαν νήσον. Έκ τοΰ ύπ’ δψει λόγου προκύπτει 8τι δ Αρσέ¬ 

νιος παρέμεΐνεν είς τήν Κωνσταντινούπολή επ’ άρκετόν μετά τήν άλωσιν. 
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3) Μετά τήν άφιξίν του εις Βιθυνίαν ό Αρσένιος, άκόμη Γεώργιος, φι^ 

λοξε/εϊται εις τά εκεί κτήματα τής οικογένειας των Χούμνων βρ&χνι' οζ» 

τινα χρόνον διατρίψας έν τή τον Χούμνου σκηνή — και γάρ ήν καθ' αίμα 

ώκβίίυ/ίεΐ'ος αντφ (στίχ. 85-86). 

'Η μαρτυρία περί δεσμών συγγενικών έξ αίματος του Αρσενίου μετά 

τής οικογένειας των Χούμνων το πρώτον έκ του παρόντος λόγου γνωρίζεται1 2 *. 

Τό πράγμα είναι σημαντικόν καί δύναται να έξηγήση τήν κατά τήν διάρκειαν 

του ’Λρσενιατικοΰ σχίσματος στάσιν τών Χούμνων, φιλικήν προς τον ’Αρσέ- 

νιον καί τούς Άρσενιάτας. 'Όλως ιδιαιτέρως έπισημαίνεται ή στάσις του Νίκη- 

φόρου Χούμνου καί ή συμβολή του εις τήν άποκατάστασιν τής ένότητος τής 

έκκλησίας καί τήν έπανασύνδεσιν τών Άρσενιατών κατά Σεπτέμβριον του 

1310 έπί πατριάρχου Νήφωνος8. Έξ άλλου ή έμφασις ή όποια δίδεται εις τόν 

συγγενικόν τούτον δεσμόν ίσως άποβή χρήσιμος διά τήν ταύτισιν του συγγρα- 

φέως του λόγου. 

4) Εις Νίκαιαν καί ένεργείαις του πατριάρχου Γερμανού τού Β' ό Αρσέ¬ 

νιος σπουδάζει τήν εγκύκλιον παιδείαν παρά τινι Κασταμονίτη, άκολούθως δέ 

συνεχίζει τάς σπουδάς του εις τήν θύραθεν καί τήν έκκλησιαστικήν παιδείαν 

'Ο δέ {— πατριάρχης Γερμανός ό Β') και έδέξατο προθόμως αυτόν έκ τίνος 

άποκαλύψεως κινηθείς και Κασταμονίτη τινι τούτον έκδίδωσιν, άνδρϊ τά θεϊα 

σοφω και παντοδαποϊς λόγοις κομώντι, ϊν εκεί τήν εγκύκλιον παίδενσιν έκμα- 

θών ούτως έπειτα τών μειζόνων άρξηται ακροάσεων.και δς (= Αρσένιος, 

Γεώργιος ακόμη καλούμενος) τή σννεχεΐ τών διδασκόμενων άκροάσει πληττό- 

μενος, ώσπερ πυρίτης λίθος εκ μικρόν σπινθήρας εις πυρσόν περιφανή τε και 

1. Ή οικογένεια τών Χούμνων έχει διακεκριμένα μέλη κατά τόν ΙΓ' αί. Άναφέρεται 
δ Νικηφόρος Χοΰμνος εις τό Ιδρυτικόν της Μονής τής Λεμβιωτίσσης έπί Ίωάννου τοϋ Γ' 
τοϋ Βατάτζη, τό 1234, καθώς καί ώς άξιωματοϋχος είς τό θέμα τών Θρακησίων, πράγματα 
τά όποια οδηγούν είς τήν Βιθυνίαν. Είς αυτήν τήν περιοχήν φαίνεται ότι έγκατά στάθη ό 
Αρσένιος καί έδώ θά εΤχον τά κτήματά των οί Χοϋμνοι. Βλ. .Τθ3Π V θ γ ρ β 3 υ χ, 

ΝϊεέρΙιοΓο ΟΙιουωποδ. Ηοηιιηβ (1Ί5ΐ&1 οί ΙιιιπιαηϊδΙβ Βγ7.3ηίίη (οα. 1250/1255-1327). 

ΡΓέίαοβ »1θ Κ. Ο ιι ί 1 ] 3 η ίί, Ρ&ΓΪ5 1959, σσ. 28-29. ’Άλλον Χοϋμνον, Ίωάννην αυτόν, 
πάππον του μεταγενεστέρου Ίωάννου καί πατέρα του γνωστού λογίου καί άξιωματούχου 
έπί Ανδρονίκου τοϋ Β' τοϋ Παλαιολόγου Νικηφόρου, γνωρίζομεν, έκ του Γεωργίου ΙΙαχυ- 

μέρη, κατηγοροΰντα, έπί Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου·, τόν Ίωάννην Βέκκον, χαρτοφύλακα 
άκόμη, έπί συνόδου" καί όΓ υπερβολήν όργής τόν Χοϋμνον προστηαάμενος Ιωάνναν ώς 

παραπρεσβεντήν εκείνον διώκοντας έκρινεν. Εισάγει τε τήν κατηγορίαν ό Χοΰμνος έπί συν¬ 

όδου... τον Χούμνου μέσον ίσταμένου καί κατηγοροϋντος. Γεωργίου του Παχυμέρη, Μι¬ 

χαήλ Παλαίολόγος, Ε', Ρ 256" έκδ. Ιπίπι. ΒβΙίΙίβΓΪ, τόμ. I, Βοηηαβ 1835, σ. 377. 

2. Ταΰτα έπεσήμανα ήδη είς τό έ μ ό ν, Ακολουθία,..., ένθ’ άνωτ., σ. 368, παρα- 

πέμπων είς τόν ύπ’ όψει λόγον. 
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μέγαν άνήψεν ώς εν βραχεί και τούς έκεΐσε φοιτώντας ακριβώς έξενίκησε (στίχ. 

87-95). 

Τό όνομα του διδασκάλου των εγκυκλίων μαθημάτων, του Κασταμονί- 

του, τό πρώτον έκ του παρόντος λόγου γνωρίζεται, καθώς επίσης και τά των 

σπουδών του Αρσενίου. 

Τά σχετικά με την παιδείαν του Αρσενίου καί την έν γένει του άνδρός 

μόρφωσιν εϊναι άμφιλεγόμενα καί οί διάφοροι συγγραφείς ά''αλόγως προς τήν 

θέσιν τήν οποίαν έχουν έναντι του Άρσενιατικοΰ σχίσματος θεωρουν τον Αρ¬ 

σένιον ολιγογράμ-ματον* ή πεπαιδευμ,ένον. 

Ούτως 6 Θεόδωρος Σκουταριώτης γράφει σχετικώς μέ τήν 

παιδείαν του Αρσενίου1 2 3, γραμμάτων εχοντα εϊδηβιν (έφήψατο καί γάρ τής 

γραμματικής παιδείας και των έγκυκλίων μαθημάτων εν πείρα γέγονεν όσον 

α άναγινώσκειν γινώβκειν και μή κλονεϊσθαι τοίς περί ταντα κομψοΐς). Καί 

αλλαχού4, τον γάρ εκ παιδείας μικρόν τι μετέβχεν ολίγα τινά των έγκνκλίων 

φιλοβοφήβας τον μή δοκεΐν άπείρως των τοιοντων εχειν μηδέ άγνοεϊν ών 

νπεριδεϊν έδοκίμααε. 

?0 Γεώργιος Άκροπολίτης γράφει5, μοναχόν τινα είναι μα- 

θών έν τή τής Άπολλωνιάδος λίμνη ολίγων γραμμάτων πείραν εχοντα μόνον 

και γάρ έφήψατο τής γραμματικής παιδείας άνίερον τελουντα καί Αρσένιον 

όνομαζόμενον. Καί αλλαχού6, 7 άνήρ καί εις λόγον καί εις πράξιν πανευφυέστα- 

τος. Οϋτε γάρ λόγον είχε τον κοαμονντα τούτον είτε έκ παιδείας γεγενημένον 

είτε έκ φναεώς πως προβαλλόμενον. 

Ό εις των διασκευαστών του Γεωργίου Άκροπολίτου λέγει' τον γάρ έκ 

παιδείας μικρόν τι μετέβχεν1. ’ Ολίγα γάρ τινα των έγκυκλίων φιλοβοφήβας 

τον μή δοκεΐν παντάπαβι των τοιοντων άπείρως εχειν μηδέ άγνοεϊν ών νπερι- 

δεϊν έδοκίμαβε τω βέλει τον πρός Θεόν έρωτος τρωθείς τήν ψυχήν, πάσι τοΐς 

1. Εύρίσκομεν Στέφανον Κασταμονίτην, πρωτονοτάριον Σμύρνης, κατά τό 1242, καί 

χαρτοφύλακα Σμύρνης, κατά τά έτη 1257-1267, άγνωστον, έάν ταυτίζόμενον πρός τόν ήμέ- 

τερον. Βλ. ΡΓΡ, ένθ’ άνωτ., τεΰχ. 5, ΐνΐβη 1981, σ. 143, άριθ. 11374. 

2. 'ΟΜ.Γεδεών άποδέχεται τήν άποψιν δτι 6 Αρσένιος ήτο όλιγογράμματος (Νέα 

Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικών Συγγραφέων ιδία των καθ’ ήμάς.... Τόμ. Α', τεΰχ. Α', Έν 

Κωνσταντινουπόλει 1903, σ. 64 καί άνατύπωσις έν Άρχείφ Εκκλησιαστικής *Ιστορίαςι 

τόμ. Α', Κωνσταντινούπολή 1911 (-1913), σσ. 328-329). Άντιθέτως ό Ανδρόνικος 

Δημητρακόπουλος (Όρθόδοξος Ελλάς, έν Λειψία 1872, σ. 46) θεωρεί τόν Αρσέ¬ 

νιον μεγάλης παιδείας. 
3. Θεοδώρου Σκουταριώτου, £νθ’ άνωτ. 

4. ’Ένθ’ άνωτ., έκδ. Κ. Σ ά θ α, ένθ’ άνωτ., σ. 548· £κδ. Α. Ηβΐ5οηί)θΓ£, 

ένθ’ άνωτ., σ. 299. 

5. Γεωργίου Άκροπολίτου, ένθ’ άνωτ., σ. 107. 

6. ’ΈνΟ’ άνωτ., σσ. 177-178. 

7. Ή παράδοσις των χειρογράφων Β και II, 'Ένθ’ άνωτ., σ. 177. 

24 - 1 - 1984 
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κατά κόσμον ών ονκ ευχερώς εχονσιν οΐ πλείονς άφίστασΟαι, χαίρείν είπών 

τον μονήρη βίον προείλετο. 

Γ0 ετερος των διασκευαστών γράφει1* Ει γάρ και τήν έγκύκλιον παίδευ- 

σιν έτι νέος ών ήκριβώσατο, αλλά τόν κατά Θεόν βίον ευθύς έξ αρχής προελό- 

μένος ούτε τοϊς νψηλοτέροις των τιαιδευμάτων εαυτόν ένόοΰναι προεθυμήθη 

ούτε αυτή τή γραμματική επί πολύ ένσχολάσαι ήνέσχετο. 

Γ0 μεταγενέστερός πως Νικηφόρος Γρηγορας επίσης θεωρεί 

τόν Αρσένιον ολίγης παιδείας μετέχοντα* άνήρ περιφανής μέν την καθ' εαυτόν 

αρετήν τόν δέ τρόπον απλούς καί μή πολλάς έξελίττειν είδώς τάς λαβυρίν¬ 

θους περί τόν λογισμόν2. 

'Ο Αρσένιος, άκόμη Γεώργιος καλούμενος, ενωρίς αισθάνεται τήν πρός 

την έκκλησιαστικήν ζωήν κλίσιν καί θεωρεί τά θύραθεν γράμματα περιττά καί 

τά εγκαταλείπει. Ούτως έν τφ παρόντι λόγω εχομεν Τους τών ποιητών τοί- 

ννν μύθους καί τάς άδολεσχίας δυσχεραίνουν άκούειν, εχων έν έαυτω τόν Χρι¬ 

στόν ώς ύδωρ λαλονντα ζών, τήν έντεχνον ταύτην καί σοφιστικήν έπιστήμην 

άφείς, άπρίξ τον Ευαγγελίου καί τών θείων επιστολών εϊχετο του μεγάλου 

Παύλου (στίχ. 95-98). 

Τό τελευταΐον τούτο χωρίον του λόγοι» συνάπτεται πρός τήν διήγησιν 

του ετέρου τών διασκευαστών του Γεωργίου ’ Ακροπολίτου. 

5) Είς τήν Βιθυνίαν ό Αρσένιος ευρισκόμενος, άκόμη Γεώργιος καλού¬ 

μενος, συνήντησε μοναχόν άσκούμενυν είς τήν Όξεΐαν νήσον, μίαν τών Πρίγκι- 

πονήσων, τόν ήκολούθησε καί έκάρη μοναχός είς τήν εκεί μονήν3, όπου καί 

μετονομάζεται Γεννάδιος — ή πρώτη μετονομασία* Καίτινι μοναχώ έντυχών έν 

’Οξεία τήν άσκησιν ποιουμένω καί τοϊς τούτου λόγοις όλους ήκολούθει αντώ. 

Καί τοίνυν έν τή νήΰφ περαιωθέντος .... Τούτων ούτως έχόντων άποδύεται μέν 

τά απερ οικοθεν είχεν Ιμάτια ειτα καί τάς τρίχας μετά τών σαρκικών άποκεί- 

ρεται θελημάτων καί τήν κλήσιν αμείβει Γεννάδιος όνομασθείς αντί Γεωργίου 

(στίχ. 117-126). 

1. 'Η παράδοσίς τοΰ χειρογράφου Ο. ’Ένθ’ άνωτ., σ. 177. 

2. Νικηφόρου Γρήγορα, ένθ’ άνωτ., Ικδ. Βόννης, σ. 55. 

3. Προφανώς τήν μονήν τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ όπου ήσκησεν ό περίφημος πα¬ 

τριάρχης Άντιαχείας Ιωάννης δ Ε’ ό Όξείτης (1089-1100). (Βλ. Χρυσοστόμου 
Παπαδοπούλου, Ό πατριάρχης Αντιόχειας Ιωάννης Ε' Όξείτης (1089-1100), 

ΕΕΒΣ, τ. ΙΒ', 1936, σσ. 361, 370, 373). ΙΙερί της μονής τοΰ αγίου Αρχαγγέλου βλ. Η. 

^ & η ϊ η, Οοηδί&ηΐϊηορίθ Βγζ&ηΙϊηθ, Ρβι-ΐδ 1950, σσ. 464, 501. Φαίνεται βτΐ ή μονή 
ένωρίς κατεστράφη, ήδη κατάτά τέλη τοΰ ΙΓ' αί., διότι δέν άναφέρεται πλέον, δ δέ Θεόδω¬ 

ρος Σκουταριώτης, όπως βλέπομεν εύΟύς κατωτέρω, τήν γνωρίζει κατεστραμμένην. Πάντως 
ή καταστροφή πρέπει νά έγινε μετά τήν β' έξορίαν του Αρσενίου διότι ή μονή είχεν άκόμη 
μετόχιον έν Κωνσταντινουπόλει, ώς γράφει δ Γεώργιος Παχυμέρης (βλ. κατωτέρω ύποση- 

μείωσιν). Βλ. έπίσης Κίίγιηοηοΐ ί α η ί η, ί,β$ έ^Ηδβδ θΐ Ιθδ ιηοη&δίόΓθδ (Ιβδ 
δΓ9η<1δ οθηΐΓβδ Βχζ&ηϋηΒ, Ρ&γϊβ 1975, σσ. 65-67. 
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Τήν κουράν του είς την νήσον Όξεΐοίν γνωρίζουν καί άλλο», συγγραφείς 

καθώς καί τήν μετονομασίαν του εις Γεννάδιον. Οΰτως 6 Θεόδωρος 

Σκουταριώτης γράφει1, (Γ0 Αρσένιος), Γεώργιος δε είχεν όνομα καί 

μοναχός άποκαρείς ετι σωζομένης τής εν τή9Οξεία μονής} Γεννάδιος μετωνό- 

μασται, <5ιά δέ τον πατέρα 9 Αρσένιον, 9 Αρσένιος ώνομάζετο, ώ και επεκράτησε 

τούτα) εις όνομα' εχρημάτισε δέ καί τής 3Οξείας ηγούμενος. Γ0 αυτός Θεόδω¬ 

ρος Σκουταριώτης κατωτέρω λέγει2, ώς άν εκφνγεΐν δυνηθείη τό τής 9Οξείας 

προιστασθαί' ότι μέν ό πατριάρχης Μανουήλ έπεί μή έπεέθετο τήν τής ’ Οξείας 

έπικρατεΐν όντως εϊρηκε πρός αυτόν «πατριαρχείου ζητείς» έντρέψαι τούτον 

βουλόμενος τον κατά σκοπόν. 

Καί ό Γεώργιος Παχυμέρης άναφερόμενος εις τήν β' έξορίαν 

του Αρσενίου καί τήν μεταφοράν του εις τήν Όξεΐαν νήσον ώς τόπον εξορίας 

γράφει* καί τούτο κατ’ οικονομίαν οϊμαί Θεοϋ ότι καί τό ράκος εκείνος εν τή 

Όξεία πρώτως νπέδν τον μοναχόν μεταμφιενννμενος3. 

Άλλ’ έν τω λόγω δεν γράφεται ότι ο Άρσένι,ος, Γεννάδιος τώρα πλέον 

καλούμενος, άνέλαβε καί τήν ήγουμενείαν4. Τουναντίον ρητώς λέγεται μό- 

1. ’Ένθ’ άνωτ., έκδ. Κ. Σ ά θ α, ένθ’ άνωτ., σ. 511" έκδ. Α. ΗβϊδοηϋβΓ^, 

ένθ’ άνωτ., σ. 290. 

2. Αύτόθι. Άλλα τοΰτο παρέχεται μετά τήν έγκατάστασιν του Αρσενίου είς Άπολ- 

λωνιάδα. Μήπως πρόκειται περί συγχύσεως καί ό Θεόδωρος Σκουταριώτης έννοεΐ τήν Ά- 

πολλωνιάδα όπου κατά τό ήμέτερον έγκώμιον πράγματι ό Αρσένιος άπέφευγε τήν ήγουμε¬ 

νείαν, τόσω είς Πιθαρίτιζια όσω καί είς τήν Άπολλωνιάδα; 

Πρέπει νά σημειωθή ιδιαιτέρως ότι έκ του παρόντος έγκωμίου πληροφορούμεθα σα¬ 

φώς ότι πρόκειται περί της νήσου Όξείας, μιας των Πρίγκίπονήσων, καί όχι περί τής Ό- 

ξείας παρά τήν Χαλκηδόνα ή τήν Κωνσταντινούπολή γενικώς όπως γράφουν V. Ε & ΐι- 

ΓβηΙ, Αγηοππιβ ΑυΙοΓβίαηιΐδ, ΕβχϊΙίοη ίΐΪΓ ΟβδοΜοΜβ ηηά Κϊγοϊιθ, τ. 1, 1930, στ. 

703 καί X. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η ς, Αρσένιος, ΘΗΕ, τ. 3, Άθήναι 1963, στ, 236. 

3. Γεωργίου του IΙαχυμέρη, ένθ’άνωτ., Δ', 8 (έ'κδ. Βόννης, σσ. 270-271). Ό ιστο¬ 

ρικός προτάσσει τά έξης· ώς δ’ έμελλε διά τής κατά άνατολάς πύλης έξέρχεσθαι έφ φ κατα- 

λαβεΐν τό έν τή Βαρβάρα κελλνδριον τον Θαυματουργού Νικολάου, ο δή καί αυνίΰτατο τό¬ 

τε πράς τή θαλάσση καί ώς μετόχιον τή ’Οξείρ. ήρμόζετο (εκεί γάρ ποοχείρως κατεδικά- 

ζετο άπελθείν). Είς τήν νήσον Όξεΐαν ύπηρχον καί φυλακαί καί είναι αΰτη συνήθης τόπος 

εξορίας. 

4. "Ολοι σχεδόν οί γράψαντες περί τοϋ Αρσενίου, παρασυρθέντες άπό τήν πρώτην 

μνείαν του Θεοδώρου Σκουταριώτου (βλ. άνωτέρω) λέγουν ότι ό Αρσένιος ίγινεν ήγοΰμενος 

της Όξείας. Ε. Ρ 6 ί ί I, όνθ’ άνωτ., στ. 1992 (ό όποιος διαστέλλει ότι δέν ήτο Ιερωμένος 

ηγούμενος). Ε. Β Γ έ Η ί β Γ, ένθ’άνωτ., στ. 750. Σωφρ. Εύστρατιάδου, Ό 
πατριάρχης...., ένθ’ άνωτ., σ. 78 (άλλ* όχι καί είς τό Άγιολόγιον, όνθ’ άνωτ., σ. 57, όπου 
λέγεται άπλώς μοναχός). Ί ω. Σ υ κ ο υ τ ρ ή, Ινθ’ άνωτ., σ. 270. Β. 3 α η ϊ Π, Εβδ 

έ^1Ϊ5β5....,σ. 66. Κ. Β α υ 5, Εβχΐΐιοηίϋρ Τίιβοΐο^ΐβ ιΐηά Κϊι*ο1ίθ, στ. 1, τόμ. 906. V. 

Ε & η Γ β η I, ΑΓδβηίϋΒ ΑυΙοΓβί&ηΐΙδ, ϊνθ’ άνωτ. X. Πατρινέλης, αυτόθι, Μ. Γ ε- 

δ ε ώ ν, Νέα Βιβλιοθήκη...., σ. 64 (καί άνατύπωσις* Άρχεΐον. σ. 328). 
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νον ότι τό διδασκαλικόν αξίωμα άνέλαβε, δηλαδή τό έργον του ίεροκήρυκος1. 

Π) Γ0 Γεννάδιος, δ κατόπιν Αρσένιος, άναγκάζεται μέ τούς περί αυτόν 

να άναχωρήση τής νήσου καινά άναζητήση είς Βιθυνίαν νέαν μονήν μετάνοιας2. 

Ό συγγραφεύς του λόγου λέγει- Άλλ’, έπειδή τό των Ιταλών γένος τήν νήσον 
πάσαν έπικρατήσαν τούς εκεί μοναχούς εύσεβείας νάμα ζητοϋντας τό καθαρόν 

τε και ήδιστον φνγή χρήσασθαι κατηνάγκασεν, άπαίρει και αυτός μετά των 

λογάδων εκείνων (σπίχ. 178-180). Επομένως ό λόγος τής άναχωρήσεως του Γεν¬ 

ναδίου, κατόπιν Αρσενίου, έκ τής ’ Οξείας νήτου οφείλεται είς τήν άλωσιν της 

νήσου υπό των Λατίνων και τάς δυσχερείας τάς οποίας έπέφερεν αΰτη είς τήν 

ζωήν των μονάχων. Άλλ’ ό Θεόδωρος Σκουταοιώτης, ώς εΐδομεν άνωτέρω, 

άλλην προβάλλει αιτίαν τής εντεύθεν άναχωρήσεως του Γενναδίου* Τήν απο¬ 

φυγήν τής εκλογής του ώς ήγουμένου. 'Όμως δ Θεόδωρος Σκουταριώτης κατά 

τήν εποχήν τής συγγραφής τής Χρονογραφίας του είναι λατινόφρων καί επο¬ 

μένως είναι πιθανόν νά προβάλη άλλας αίτιας διά τήν μετακίνησιν του Αρσε¬ 

νίου. "Οπως επίσης είναι πιθανόν ό συγγραφεύς του λόγου, άντιλατϊνος, νά 

προβάλη άλλους λόγους. 

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι ή συναγόμενη έκ του λόγου χρονολογία τής άλώ- 

σεως τής νήσου Όζείας ύπδ των Λατίνων. Λύτη πρέπει νά συνέβη είς χρόνον 

1. Κατά τόν Έφραίμιον ό Αρσένιος έκάρη μοναχός οχι είς τήν Όξεΐαν νήσον, άλλ’ 

είς Βιθυνίαν 6που κατέστη της άντίστοίχου μονής επιστάτης (ηγούμενος;)* 

σειράν γένους έλκων μέν εκ Βυζαντίου 
κόμην δέ καοείς εν μοναΐς τής Νίκαιας 

και τήδε δειχθείς καί μονής επιστάτης 

(στίχ. 10275-10277- έν »ί.-Ρ. Μ ϊ £ η θ, ΡΟ 143, στ. 376). Επίσης παρά Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 

Πατριαρχικοί Πίνακες. Κωνσταντινούπολή (1891), σ. 390 καί Ά. Δημητρακο- 

π ο ύ λ ο υ, ένθ1 άνωτ., σ. 46. 

2. "Οπως εΐδομεν καί είς τήν ΰποσημ. 0, σ. 412, ορθόδοξοι μοναχοί είχον παραμείνει 
είς τήν λατινοκρατουμένην Κωνσταντινούπολιν καί ήναγκάσθησαν διά νά μή υπογράψουν 
υποταγήν είς τόν Πάπαν νά άναχωρήσουν έκεΐθεν καί νά καταφύγουν κυρίως είς τήν αύτο- 

κρατορίαν τής Νικαίας. Βίς όσα έλέχθησαν είς τήν άνωτέρω ΰποσημ. πρόσθες ότι ιδιαιτέρως 
κυροΰται τό πραγμα έκ της συζητησεως του άπεσταλμένου τοϋ ΙΙάπα μετά των έν Κωνσταν- 

τινουπόλει παραμεινάντων μονάχων, μάρτυς δέ είναι καί πάλιν ό Νικόλαος Μεσαρίτης δ 
όποιος είς τόν Επιτάφιον είς τόν (άδελφόν του) Ίωάννην Μεσαρίτην λέγει τά έξής’ καί οΰ~ 

τος δέ (= ό Ιωάννης Μεσαρίτης) κατ' ίχνία τούτον (= τοϋ Μωϋσέως καί τοΰ Ίσραηλι- 

τικοϋ λαοΰ φευγόντων τόν Φαραώ) βεβήκει καί τόν αχηιεχώς όρώντα Θεόν κλήρον ήμέτερον 
εκ τής κακίας των τόν τριααόν των Ιδιωμάτων τής θεότητας ανγχεόντων καί δραπετεύει 
όδηγών αυτόν τφ πυρί τφ τον πνεύματος κάπί τήν τής επαγγελίας γην (— τό βασίλειον τής 
Νικαίας) διαπεραιοϊ, τό τής εύσεβείας άτιρόσκοπον, καί ώς διά ράβδου των αντοϋ παραινέ¬ 

σεων πάσαν φάλαγγα κατακλύζει τυραννικήν (Νικολάου Μεσαρίτου Επιτάφιος, έκδ. Α. 

ΗθϊβθπΙιθγ^, ένθ’ άνωτ., I. ΟβΓ ΕρίΙ&ρΙιΐΟΒ άββ ΝϊΙιοΙδΟδ ΜθβαπΙββ &ιιί Ββίηβη 
ΒπιάθΓ ίολ&ηηβδ, £νθ’ άνωτ., έτος 1922, 5, σ. 68). Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα 
διατί παρέμεινεν ό Αρσένιος είς Κωνσταντινούπολιν καί μετά τήν λατινικήν άλωσιν τής 
πόλεως, ώς διηρωτήθη ό Κ. ό & η ϊ η, ίβδ ό^ΐίδβδ...., σ. 66. 
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αρκετά μεταγενέστερον τής άλώσεως τής Κωνσταντΐνουπόλεο.>ς, εφ όσον, 

δταν ό Αρσένιος φθάνη εις Νίκαιαν μετά τήν φυγήν του έξ Όξείας, βασιλεύει 

μέν δ Ιωάννης ό Γ' ό Δούκας ό Βατάτζης (1222-1254), άλλα πατριαρχεύει 6 

Μανουήλ δ Β' (1243-1254). Δυστυχώς δεν έχομεν άλλοθεν μαρτυρίας διά τήν 

άλωσιν τής νήσου Όξείας, υπα των Λατίνων, καθ’ οσον τουλάχιστον γνωρίζω, 

διά νά έλέγξωμεν το αληθές τής είδήσεως του συντάκτου του λόγου. 

7) Μετά τήν άναχώρησίν του άπα τήν Όξεΐαν νήσον ο Αρσένιος, Γεν¬ 

νάδιος άκόμη, φθάνει μετά των περί αυτόν εις Νίκαιαν, όπου συναντούν τον 

Μανουήλ τον Β', πατριάρχην πλέον Κωνσταντινουπόλεως, καί άκολούθως ανα¬ 

λαμβάνουν καί εγκαθίστανται είς τήν μονήν τά ΙΙιθαρίτζια. Θανόντος τού εκεί 

ήγουμένου, κατ* άπαίτησιν των μοναχών καί των έκκρίτων τής μονής, ό 

πατριάρχης Μανουήλ έγκαθιστα ηγούμενον τον Αρσένιον, Γεννάδιον άκόμη 

καλούμενον. Έν τώ παρόντι λόγφ γράφεται* 3Απαίρει καί αυτός μετά των λο¬ 

γάδων εκείνων επί τήν Νίκαιαν καί παρά τον πατριαρχονντος Μανουήλ ασμέ¬ 

νως προσδέχονται. Γερμανός γάρ ο θείος προς τάς αιωνίους έφθη μονάς πορευ¬ 

θείς. Οϊ καί τήν ούτωσί πως επονομαζομένην τά Πιθαρίτζια μονήν έπιτη- 

δείαν προς ησυχίαν ενρόντες έν αυτή καί τήν οϊκησιν έποιήσαντο. Έπεϊ ονν 6 

τής μονής καθηγούμενος προς τάς αιωνίους μετέστη μονάς, τον νυν ενφημού- 

μενον, Γεννάδιον έτι, ώς έφην, όνομαζόμενον, τήν των αδελφών προστασίαν ο 

πατριάρχες ζητήσει των τής Μονής έκκρίτων καί άκοντα εχειν ήνάγκασεν 

(στίχ. 180-187). 

Ούδείς τών λοιπών συγγραφέων αναφέρει τήν μετακίνησιν τού Αρσενίου 

εις Πιθαρίτζια καί τήν εκλογήν του είς ήγούμενον τής μονής, «άνίερον» βεβαίως1. 

Δυστυχώς δεν κατώρθωσα νά εΰρω τοπωνύμιον ή μονήν μέ τήν κλήσιν Πιθα- 

1. "Οτι ό Αρσένιος παρέμεΐνεν «ανίερος)) ήγούμενος πίστουται καί άπό τό γεγονός 

ότι έχρείάσθησαν καί αΐ τρεις χείροτονίαι (είς διάκονον, ίερέα, επίσκοπον) μετά τήν έκλογήν 

του είς πατριάρχην. Βλ. κατωτέρω όπου περί τής έκλογής είς πατριάρχην καί τών χειροτο- 

νιών του Αρσενίου. 

"Οτι ήτο δυνατόν νά ύπάρχη ήγούμενος «άνίερος» πιστουμεν Ικ τοϋ Βαλσαμώνος* 

*Ετι άμφιβολίας γενομένης περί τοϋ ει γίνονται ήγονμενοί ανίεροι είπάν τινες, ώς έπεί κατά 

δοκιμασίαν τον έπισκόπον σφραγίζονται, πάντως έκείνον έπιλέξεται ό επίσκοπος τον εΰδο- 

κιμονντα πρός ίατρείαν ψυχών, κάν ανίερος έστιν. Καί κατωτέρω1 Λέγε ούν άπό τε τον πα¬ 

ρόντος κανόνας καί άπό τον ιθ' καλώς προχειρίζεσθαι καί άνιέρους καθηγουμένους δτι καί 

γυναίκες ήγουμενευουσι. Καί ώσπερ εκείναι ούτε λογισμούς άναδέχονται οϋτε άναγνώσταζ 

ποιοϋσιν όντως ουδέ οί άνίεροι μοναχοί καί καθηγούμενοι τοιοντόν τι ένεργοϋσι, διά τό 
μηδέ πεφνκέναι τοιούτου τίνος επιτροπήν λαβεΐν αύτούς άπό τοϋ έπισκόπον (Γ. Α. Ρ ά λ- 

λ η - Μ. Π ο τ λ ή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών Κανόνων τών τε άγιων καί πανευφή- 

μων άποστόλων καί τών Ιερών οικουμενικών καί τοπικών συνόδων καί τών κατά μέρος 
άγιων Πατέρων ... ύπδ Γ.Α.Ρ. - Μ. Π., τόμ. Β', Άθήνησίν 1852, σσ. 618-619). 
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ρίτζια1. Πάντως φαίνεται 6τΐ ή μουή αΰτη πρέπει νά £κειτο εις την περιοχήν 

τής μητροπόλεως Νικομήδειας. 
8) Ό Αρσένιος, ώς Γεννάδιος άκόμη, επιβάλλεται, ή δέ φήμη του γυ¬ 

ρίζεται καί υπό του βασιλέως, προφανώς του Ίωάννου τοΰ Γ' του Δούκα του 

Βατάτζη, ό όποιος τον προτείνει είς την χηρεύουσαν θέσιν τοΰ πατριάρχου 

Ιεροσολύμων- ζΐιά ταντα δήλος γίνεται πάοι τοϊς μεγιατάσι καί αυτώ βασιλεϊ 
οζ καί διά την έν αντφ φαινομένην αρετήν πατριάρχην ' Ιεροαολνμων αυτόν γε- 

νέΰθαι παρεβιάζετο. 'Ο δέ, καί γάρ ήν αφόδρα μέτριος, μηδέ άκροις ώσί τούτο 
δεζάμενος ήσυχάζων καθ' εαυτόν διετέλει (στίχ. 192-195). Καί ή μαρτυρία 

αυτή γνωρίζεται μόνον έκ τοΰ παρόντος λόγου. Πάντως κατά την εποχήν αυ¬ 

τήν ό πατριαρχικός θρόνος των Ιεροσολύμων χηρεύει επί πολύ καί κατά συνέ¬ 

πειαν υπάρχει τό σχετικόν χρονικώς κενόν διά νά ίσχύση ή μαρτυρία τοΰ συγ- 

γραφέως τοΰ λόγου2. 

9) Ό Αρσένιος, άκόμη Γεννάδιος καλούμενος, διά νά άποφύγη τήν χει- 

ροτονίαν του εις πατριάρχην Ιεροσολύμων, συνεννοείται κρύφα μετά του πα¬ 

τριάρχου Μανουήλ, άφίνει τήν ήγουμενείαν τής μονής των Πιθαρίτζίων εις τινα 

5Αβέρκίον, εγκαταλείπει τήν μονήν καί άποφασίζει νά καταφύγη είς τήν Μονήν 

τής Αγίας Άννης τήν έπονομαζομένην τό Όξυβαφεΐον* Και προς τόν πα¬ 

τριάρχην δέ ννκτωρ έλθών (= ό Αρσένιος) τήν των αδελφών προατασίαν 
Άβερκίω τινι άνδρι γενναίφ τε και θεοφιλεϊ λιπαρών ήν δοθήναι, αυτός δέ από¬ 

λυσήν αι και προς τάς ερήμους ήξίον χωρεϊν. Και τυχών τής αϊτήαεως είς τήν 
τής 'Αγίας ’Άννης Μονήν, τό οντω πως Όξνβαφεΐον λεγόμενον, έγνω σκηνονν 
(στίχ. 195-199). Τήν είδησίν ούδαμόθεν άλλοθεν γνωρίζομεν, αλλά καί μονήν 

τής Αγίας ’Άννης ή τοπωνύμιον Όζυβαφεΐον δεν ήδυνήθην νά ταυτίσω3. 

1. Τοπωνύμιον Πηλοπύθια προσεγγίζον πως πρός τό ήμέτερον εύρίσκαμεν έν Βιθυ¬ 

νία, έν τη περιοχή Νικομήδειας. Μ. Κλεωνύμου - X. Παπαδοπούλα υ, Βι- 

Ουνικά ή έπίτομος μονογραφία της Βιθυνίας καί των πόλεων αύτής όπό Μ. Κλ...- X. Π..., 

έν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 94. Επίσης ΕΑ 31, 1911, άρ. 24. Είς Πυλοπίθια εύρί- 

σκεταί ή μονή Ζαγρίτσης, μετόχιον της μονής Ρουφινιανών Αντωνίου Μηλιά- 

ρ ά κ η, 'Ιστορία τοΰ βασιλείου τής Νικαίας καί του δεσποτάτου της Ηπείρου (1204-1261), 

έν Άθήναις 4898, σ. 289. Επίσης βεβαίως καί τά Πύθια, περί ών βλ. Η. ^ 3 η ϊ η, Εθ8 

έ^ΐϊδβδ, ένθ’ άνωτ., σσ. 99-101. 

2. Ό Αθανάσιος ό Β' παραμένει πατριάρχης Ιεροσολύμων έως τό έτος 1236, οπότε 
πιθανώς έμαρτύρησεν. Εμφανίζεται πατριάρχης Σωφρόνιος ό Γ', άγνωστον πότε καί έπί 
πόσον χρόνον, πάντως πιθανώς περί τό 1244, ό όποιος έπίσης έμαρτύρησεν. Έπί Μιχαήλ 
τοΰ Η' του Παλαιολόγου έμφανίζεται ό Γρηγόριος ό Α'. Βλ. Χρυσοστόμου Α. Πα- 

παΒοπούλου, Ιστορία τής Εκκλησίας Ιεροσολύμων, Αλεξάνδρεια 1910, σσ. 411- 

412. 

3. Μονήν Αγίας ’Άννης, έξ έγγραφου τοΰ 1315, γνωρίζομεν πιθανώς είς τήν περιοχήν 
Άδραμυττίου, πολύ μακράν βεβαίως τής περιοχής τήν όποιαν υποδεικνύει ό βίος- V. Ε & α- 

Γ 6 η. I, Κθ£85ί.6Β.ένθ’ άνωτ., τόμ. V, σσ. 28-29, άριθ. 2038. 
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10) Καθ’ οδόν προς την μονήν τής Αγίας ’Άννης, το Όζυβαφεΐον, δ 

ακόμη Γεννάδιος καλούμενος μετονομάζεται είς Αρσένιον1. Ή μετονομασία 

έγινε κατά την ήμέραν τής εορτής τής μνήμης του μεγάλου άσκητού Αρσενίου, 

δηλαδή τήν 8ην Μαΐου. Δεν πρέπει νά έχωμεν μετονομασίαν λόγω χειροτονίας 

του άκόμη Γενναδίου εις μεγάλοσχημον, διότι, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, δ Αρ¬ 

σένιος κατά τήν εκλογήν του είς πατριάρχην δεν ήτο ίερεύς ουδέ διάκονος* 

Τής πορείας οΰν έχόμενος ό μέγας Αρσένιος — τοΰτο γάρ έκ Γενναδίου μετω- 

νομάσθη κειράμενος τήν κόμην τής κεφαλής τή τον μεγάλου και βείον 3Αρσε¬ 

νίου ήμερα — εσκίρτα καί έχαιρε ψάλλων (στίχ. 206-208). 

Όξεοβαφεϊον γνωρίζομεν περιοχήν της Κωνσταντινουπόλεως, πλησίον είς τά Ναρσου, 

ή οποία βεβαίως δέν ταυτίζεται πρός τδ ήμέτερον τοπωνύμιον. Η. 1 & Π ΐ η, ζΐοηδί&ηΐϊ- 

ηορίβ Β^ζ&ηΙΐηβ, ένθ’ άνωτ., σ. 371. Έκ σφραγΐδος του Ι'-ΙΑ' αί. γνωρίζομεν μονήν της 

’Οξυβιασούσης άγνωστον που κειμένης. Βλ. V, Ε & 11 γ β Π I, Εβ (]θΓρΐΐ8...., ένθ’ άνωτ., 

τόμ. V, 2, σ. 209, άρ. 1292. 

Βεβαίως εις την περιοχήν Νικομήδειας είναι γνωστή περιοχή Βαφεύς, οπού τήν 

27ην Ιουλίου 1302 ήττήθησαν οί Βυζαντινοί. Τήν μάχην καί τό τοπωνύμιον άναφέρει δ 

Γεώργιος Παχυμέρης* Μηνός γάρ άνθεστηριώνας εικοστή και έβδόμη περί τον Βαφέα (χώ¬ 

ρος δ* ούτος περί τήν θαυμαστήν Νικομήδειαν)... Γεωργίου Παχυμέρη, ένθ’ άνωτ., Ανδρό¬ 

νικος, Βιβλ. Δ', Ρ 225 (έκδ. Βόννης, σ. 327). 

Περί του Βαφέως βλ. καί έν ΡΕΡ, τ. I, άρ. 799. Πρόκειται περί αύτοΰ του 

τοπωνυμίου; Αί «έρημοι» είς τάς οποίας δ Αρσένιος θέλει νά άπέλθη πρέπει νά είναι αί 

μοναστικαί οικήσεις είς τδν πλησιόχωρον "Ολυμπον. Είς τήν περιοχήν αύτήν υπάρχει καί 

μονή Αγίας ’Άννης, γνωστή καί έκ τοΰ κολοφώνος τοΰ κώδικος Μετεώρων, Μονής Μετα- 

μορφώσεως 591, του έτους 862/31 Έγράφη δέ καί έτελειώθη ή ιερά καί σωτηριώδης αυτή 

βίβλος εν τω ,ςτο' έτει' έν τή ένόεκάτη ίνδικτιώνι’ έν τή μονή τής άγιας ’Άννης τής διακει- 

μένης υπό των τής Βιθυνίας μερών έν τή ενορία τής Κίου' επί τής εξορίας τοϋ άγιωτάτον 

πατ ριάρχου Ιγνατίου (Παρά Νίκου Α. Βέη, Τά χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατά¬ 

λογος περιγραφικός των χειρογράφων κωδίκων των άποκειμένων είς τάς μονάς των Μετεώ¬ 

ρων. Τόμ. Α', Άθηναι 1967, σ. 622). Βλ. Κ. 3 ά π ΐ η., Εβδ έ^ΐϊδθδ ...., σ. 235. Αλλά 

δέν έχομεν έπωνυμίαν Όξυβαφεΐον. Διά τήν χρονολόγησιν τοΰ κώδικος βλ. Ε. Ρ Ο 11 ΐ β- 

γ ΐ, Τοπιπι&δο άί Ό&ιη»8οο β Ι’βηΙΐοα ππηιΐδοοί» 1ϊ1>γβ.γΪ8ι £Γβ08. ΚβηάΐοοηΙΐ όβΐΐίΐ 
019886 <Β δοίβηζβ ιηοΓ&Ιΐ, δίοποίιβ β ίϊΐοΐο^ϊοΐίβ. Αοο&άβιηία Ν&ζίοηΜθ άβΐ Είηοβΐ, Σειρά 
VIII, τόμ. XXIX, τεύχ. 3-4, Μάρτιος - Απρίλιος 1974, σσ. 3-4. 

1. Μετονομασία δίς δέν είναι ασυνήθης. Ό κατόπιν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 

Αθανάσιος ό Α' (1289-1293, 1303-1309) ώνομάζετο κατά κόσμον Αλέξιος. Κατά τήν 

κουράν μετηλλαξε τό όνομά του είς Ακάκιος καί ώς μεγαλόσχημος έκλήθη Αθανάσιος* 

Τούτον ουτοι (= οί γονείς) προενεγκείν εις φως ευμοιρήσαντες έκ πρώτης ευθύς ήλικίας 

τω λοντρφ ηροσάγονοι τής άναγεννήσειος Αλέξιον όνομάσαντες. Καί περαιτέρω* πρός 
Θεσσαλονίκην μεταναστεύει... κείρεται παρά τούτον (τοΰ θείου του) καί τά τής μοναδικής 

πολιτείας σύμβολα καί προγνμνάσματα άμφιένννται’ μεθαρμόζεται τόν βίον Ακάκιος άντί 

Αλεξίου όνομασθείς Αθανάσιος. Ακολούθως είς τήν μονήν Λαζάρου τοΰ Γαλησίου άμφιέν- 

νυται παρά αυτών τό σχήμα τής τοΰ μονήρους βίου τελειότητος καί Αθανάσιος άντί 
Ακακίου μετονομάζεται (Παρά Ηΐρρο1γΙθ ϋβίβϊΐ&γβ, Εβ. νΐβ (ΓΑΐϊΐ3η3δβ 
ραΐΓΐβΓοΙιβ όβ Οοηδίαηϋηορίθ 1289-1303, 1304-1310, Μέΐ&η^βδ <ΓΑι*ο1ιόο1θ8Ϊθ 6ί 
ά’ΗίδΙοίΓβ <3β 1’ΕοοΙθ ΡΓ&ηςΕΐΐδβ άβΚοιηβ, τόμ. 17, 1897, σσ. 48, 49, 52 άντιστοίχως). 
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'Ο Θεόδωρος Σκουταριώτης άλλην επισημαίνει αιτίαν τής 

μεταβολής του ονόματος του Γενναδίου είς Αρσένιον καί είς άλλην έποχήν την 
προσγράφει, την εποχήν τής παραμονής του Αρσενίου είς την Όξεΐαν νήσον* 

και μοναχός άποκαρεις ετι σογζομένης τής έν τή> Οξεία μονής Γεννάδιος μετω- 

νόμασται, διά δέ τον πατέρα Αρσένιον 5Αρσένιος ώνομάζετο, φ και έπεκρά·* 

τησε τούτογ είς όνομα. Αλλά κατά τον συντάκτην του λόγου ό πατήρ του Αρ¬ 

σενίου εκαλείτο Θεόδωρος. 

11) 'Ο Αρσένιος συνεχίζει τήν πορείαν του πρός τήν μονήν τής 'Αγίας 

’Άννης, το Όξυβαφεΐον, άλλα φαίνεται ότι ουδέποτε έφθασεν εκεί. Καθ’ οδόν 

συναντά τήν μονήν Σέργιου1, εις τινα νήσον είς τήν Άπολλωνιάδα λίμνην2, 

καί άποφασίζεί να μονάση εκεί. Ή μονή έχει καθολικόν ναόν επ’ όνόματι του 

Αγίου Γεωργίου τιμώμενον3* Τον θείου νεύματος αυτόν καλώς όδηγοϋν- 

τοζ έν τή τής Άπολλωνιάδος λίμνη ονση τηνικαντα μονή τον Σέργιον, ναό<ι 
έχούση Γεώργιον τον μάρτυρας, ηνλίσατο (στίχ. 210-212). Οί λοιποί συγ¬ 

γραφείς λέγουν γενικώς ότι ό Αρσένιος έμόναζεν είς τινα νήσον τής Άπολ- 

λωνιάδος λίμνης καί ότι ήτο ηγούμενος τής εκεί μονής χωρίς νά άναφέρουν 

καί τό όνομα ταύτης4 5. 

Ρ0 Θεόδωρος Σκουταριώτης λέγει4* Τά πάντα δέ παριδόχν 

1. Δυστυχώς δέν εύρον πληροφορίαν περί μονής Σέργιου είς τήν Άπολλωνιάδα λί¬ 

μνην. Μονήν Σεργίου εύρίσκομεν είς τήν πλησίον περιοχήν τοϋ Όλύμπου, άλλα βεβαίως 
αΰτη δέν ταυτίζεται πρός τήν ήμετέραν. Βλ. Κ»γπιοηά ^ηΐη( ίιβδ ί^ΐΐδοδ βΐ 
Ιβδ πιοη&δΙέΓβδ άβδ ΟΓ&ηάδ ΘθηΐΓθδ Βγζ&ηΙϊηδ, Ρ&γϊη 1975, σ. 181. 

2. Περί της Άπολλωνιάδος πόλεως καί λίμνης, των περί αύτήν καί έντός αυτής 
οικισμών, έπισκοπής κ.ά. βλ. είδικώτερον Αθανασίου Μεσιτίδου — Βασ. 

Δεληγιάννη, Ή Άπολλωνιάς, Μικρασιατικά Χρονικά, τ. 3, 1940, σσ. 420-447. 

Επίσης ικανός άριθμός δελτίων, τό πλεΐστον των όποίων συνετάχθη ύπό Ελένης Γλύκατζη, 
άπόκεΐταί είς τό Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών, φάκελος κυρίως χειρόγραφον 38 ΒΙΘ 
35. Βλ. έπίσης Η. ^ & η ϊ η, Ινθ’άνωτ., σ. 139. Του αύτοϋ, Αροΐΐοηί&δ, ϋΗ(}Ε, 

3, Ραήδ 1924, στ. 1007. Μ. Κ ά γπ δ ά γ, Τ&β ΜδΙοπο&Ι οί Αδί» Μϊ- 

πογ, Εοηάοη 1890, σ. 181. 

3. Έκ των δελτίων τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Ινθ’ άνωτ., πληροφορούμε- 

θα δτι είς τήν κωμόπολιν Άπολλωνιάδος ύπάρχει (σήμερον;) ναός τοϋ μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τοϋ τροπαιοφόρου ήδη άπό των Βυζαντινών χρόνων. Βλ. Κ, 3 & η ϊ η, Γθδ 
έβΐΐδβδ.., ένθ’ άνωτ., σ. 139. 

4. ΟίΑ. Μεσιτίδης-Β. Δεληγιάννη ς, ένθ’ άνωτ., σ. 425, ταυτίζουν τήν 
μονήν μετανοίας τοϋ Αρσενίου μέ τήν ύπάρχουσαν (σήμερον;) έκεΐ μονήν τοϋ Αγίου Κων¬ 

σταντίνου, έπί τίνος νήσου τής Άπολλωνιάδος. Πρόκειται περί τής νήσου Θασίου έπί τής 
όποιας είναι γνωστή άπό τοϋ Ι*ό' αί. μονή Αγίου Κωνσταντίνου. Ταυτίζεται άραγε πρός 
τήν μονήν Σεργίου; Πάντως φαίνεται δτι οί ως άνω άποδίδουν έντόπιον παράδασιν δια τήν 
μονήν τής μετανοίας τοϋ Αρσενίου. Περί τής νήσου Θασίου καί τής μονής Αγίου Κωνσταν¬ 

τίνου βλ. Η. 3 & η ϊ η, ίνθ’ άνωτ., σσ. 153-154. 

5. Θεοδώρου τοϋ Σκουταριώτου, ένθ’ άνωτ. 
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τώ εν τή τής Απόλλων ιάδος λίμνη σεμνείω εαυτόν καθεϊρξε' Καί αλλαχού1· 

Τούτο μαθών ό βασιλεύς εν τινι τών κατά την Άπολλωνιάδα λίμνην νησιδίων 
δι,άγειν... 

Ό Γ εώργίος Άκροπολίτης γράφει2* Και επειδή δυσαρέστως 

έτνγχανεν εν πολλοϊς μοναχόν τινα είναι μαθών εν τη τής Άπολλωνιάδος λίμνη. 

12) Άλλ* όμως ή πληροφορία του συγγρα:φέως του λόγου διά τό όνομα 

της μονής καί μάλιστα του έν αυτή καθολικού του Γ Αγίου Γεωργίου εΐναι ση¬ 

μαντική καί δι* άλλους λόγους. 

Μεταξύ τών Αποδιδόμενων εις τον Αρσένιον έργων υπάρχει καί εκτενές 

ποίημα εις την Άνάστασιν τού Κυρίου γεγραμμένον εις αρχαιοπρεπείς στί¬ 

χους κατ’ εμφανή έπίδρασιν τού Συνεσίου Κυρήνης, τό όποιον επιγράφεται· 

Αρσενίου άρχιεπισκόπου στίχοι εις την λαμπρόν Κυριακήν, άρχεταί δέ* ’Ίτε 

μοι ξύμπαντες παϊδεςζ. ΓΗ γνησιότης τού ποιήματος τούτου ήμφεσβητήθη 

πολλάκις με κύριον επιχείρημα ότι ή παιδεία τού Αρσενίου δεν ήτο τόσον με¬ 

γάλη, ώστε ούτος νά σύνθεση τό ύπ’ όψει ποίημα4. 

1. Αυτόθι. 

2. Γεωργίου ’Ακροπολίτου, ένθ’ άνωτ. Καί εις την παράδοσιν του χειρογράφου ϋ 

(Τΐΐ. ϋουδ&β) Καί έπεί έχήρενεν ή εκκλησία (προτέθνηκε γάρ τον βασιλέως ό πατριάρ¬ 

χης Μανουήλ) Αρσένιόν τινα μοναχόν εξ ’Απολλιονιάδος λίμνης μεταπεμφάμενοι (ένθ’ 

άνωτ., έκδ. Βόννης, σ. 111). 

3. Πρώτη έκδοσις Ρ. Μ&Ιγ&ιι§&, ΑοθοΛοΙ» §γ&θο&, τ. II, Κοιη&β 1850, σσ. 

670-675 {έκ του κώδικας ν&ίϊο&ηιΐδ Ογ. 207) καί όχι ν&ίϊο&ηυδ Οι*. 208, όπως ό Ρ. 

ΜαίΓαη£& άναφέρει {έν σ. 34). Τό λάθος έπανέλαβον καί μεταγενέστεροι έξ αύτοΰ άρυό- 

μενοΐ. Περιγραφή τού κώδικος όπό Ιοίίδηηβδ ΜθΓΟ&Ιί-Ρ. Ρτ&οΐΐΐ άβ’ 

Οβν&ΙΐθΓΪ, Οοάίοβδ ν&ίίο&ηί ΟΓαβοΐ, I: Οοάϊοβδ 1-329, Κοιη&β 1923, σσ. 249-254. 

'Ο κώδιξ παραδίδει διάφορα ποιητικά {Θεοδώρου του Προδρόμου, Γερμανού του Β' έγκώ- 

μία, Λέοντος του Σοφού, κατανυκτικούς στίχους, Νικολάου Κερκύρας γραμματικά, ρητο¬ 

ρικά, Εύκλείδην, Βοήθιον κατά μετάφρασίν Μαξίμου τού *Ολοβώλου, ψευδοΔιονύσιον τόν 

Αρεοπαγίτην, Αρσενίου στίχους, Φαλάριδος επιστολήν). Άνατύπωσις έν ί. -Ρ. Μ 1 £ Π 6, 

ΡΟ 140, στ. 937-940 (μεταξύ τών έργων του Αρσενίου Κωνσταντινουπόλεως). Κ. Σ ά θ α, 

"Ιστορικόν δοκίμιον περί τού θεάτρου καί της μουσικής τών Βυζαντινών, σσ. σνδ'- σνζ'. 

4. X. Γ. Π α τ ρ ι ν έ λ η, Αρσένιος, ΘΗΕ 3, ’Αθήναι 1963, στ. 237. Βλ. Η & η 5- 

Ο β ο γ § Ββοίι, ΚϊγοΙιθ ιιικί ΤίιβοΙο^ίδοΗθ ΠΐΙθΓ&ΙυΓ ϊίη ΒγζΑηΙίηΪ8θΗβη ΚβΐοΗ, Μΐίη- 

οΐιβη 1959, σ. 703. Οί στίχοι άποδίδονται είς τόν όμώνυμον Αρσένιον Αρχιεπίσκοπον Κερ¬ 

κύρας (Θ' - Γ αΐ.) ήδη ύπό του 18. Ρ β I γ ΐ <1 έ 8 (—(1 ΕΐΏβΓΘ&ιι), 8&ίηΙ ΑΓδόηβ 

<1β ΟοΗου, ΕΟ 20, 1921, σ. 442. Βλ. καί Η. - Ο. Β β Ο 1ε, ένθ’ άνωτ., σ. 545. Πάντως δ 

πρώτος ό όποιος ώπέδωκε τούς στίχους είς τόν πατριάρχην ήτο ό ί. - Ρ. Μϊ§ηβ, διότι έγ- 

κατέμειξε τό ποίημα μεταξύ τών έργων του πατριάρχου. Ό Ρ. ΜίΐΐΓ&η§& τύ έξέδωκβ 
χωρίς έτερον προσδιορισμόν Αρσενίου Αρχιεπισκόπου, Στίχοι είς τήν Ααμπράν Κυριακήν, 

άλλ’ είς τήν είσαγωγήντοϋ βιβλίου του (σσ. 34-35) θεωρεί πιθανόν συγγραφέα τόν Αρσέ¬ 

νιον Κερκύρας, άποκλείει δέ τόν Αρσένιον Μονεμβασίας. Είς τόν Αρσένιον Αύτωρείανδν 

Αποδίδονται διάφορα ποιητικά έργα (κανόνες).Ο. Ε πι θ Γ θ & υ, Ηγιηηο£Γ3.ρ1ιΐ Βγζ&ηΙΐηϊ, 
ΕΟ, τ. 21, 1922, σ. 273. Βλ. καί Ηβητίο» ΡοΠίβΓΐ, Ιηί1ί& ΗγιηηθΓΐιιη Εοείβδΐ&β 
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Οί τελευταίοι στίχοι του ποιήματος έχουν ώς έξης· 

προσάγομέν Σοι μεσίτην 
Γεώργιον τον προστάτην 
διατριβής 3Αρσένιον. 

'Η εϊδησις την όποιαν παρέχει ό ύπ* οψει λόγος ότι ό Αρσένιος έγκατα- 

βιοΐ εϊς την μονήν Σεργίου επί νήσου τής Άπολλωνιάδος λίμνης καί 6τι είς την 

μονήν Σεργίου υπάρχει ναός τιμώμενος επ’ δνόματι του αγίου Γεωργίου άπο- 

κτα ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν άπόδοσιν των στίχων «είς τήν λαμπράν Κυ¬ 

ριακήν» είς τον Αρσένιον, Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχην κατόπιν, Ό «προ¬ 

στάτης διατριβής Αρσενίου» άγιος Γεώργιος πρέπει να είναι ό τιμώμενος διά 

του ναοΰ του Άγιου Γεωργίου τής μονής Σεργίου είς τήν Άπολλωνιάδα λί¬ 

μνην άγιος. Καί δ Αρσένιος, ό ποιητής των στίχων είς τήν λαμπράν Κυριακήν, 

δ κατόπιν πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 

13) Ό συγγραφεύς του λόγου άναφερόμενος είς τά τής εκλογής του Αρ¬ 

σενίου ώς πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύει παραδόξου τρόπου 

εκλογής· Τήν άνάπτυξιν τοΰ Ευαγγελίου κατόπιν ίερολογίας καί παννυχίδος1. 

Πάντας τοίννν όμον σνναθροίσας (= ό βασιλεύς, Θεόδωρος ό Β' ό Λάσκαρις) 

και πανννχιον ευχήν εκτελέσας θεω% τον ήλιου ήδη ανγάσαντος καί τοΰ λαοϋ 
ώς έξ ενός στόματος τό «Κύριε έλέησον» φήσαντος, παρισταμένον τοΰ βασι- 

λέως, τό ιερόν ανέπτυξαν Εύαγγέλιον είς όνομα τοΰ Βλεμμίδη εκείνον, εί 
αρεστόν έστι Θεω ψηφισθήναι τούτον είς τήν οικουμενικήν των ψυχών προ¬ 

στασίαν (στίχ. 237-241 )2. 'Η άνάπτυξις τοΰ Ευαγγελίου έδειξε διά τον Νι- 

Ογ&θο&θ, τ. V, ΟΪΗ& άεΐ νειίϊουηο 1966, σ. 255. Ό Ί ω. Συκουτρής, ένθ’ άνωτ,, 

σ. 271, όπωσδήποτε δέν τό θεωρεί έργον τοΰ Αρσενίου, άλλα παρατηρεί ότι οΐ στίχοι οδ- 

τοι έγράφησαν εϊς τι μοναστήριαν τοΰ 'Αγίαυ Γεωργίου. Ό Κ. Σ ά θ α ς, Μεσαιωνική 

Βιβλιοθήκη, ένθ’ άνωτ., σ. κδ', προσδιορίζει ότι έγράφησαν έν Νικαία. 

1. Τήν χρησίμοποίησιν τοΰ Ευαγγελίου, άλλ’ όμως δχι διά τήν έκλογήν τοΰ πατριάρ¬ 

χου, άναφέρει ό Γεώργιος Παχυμέρης διά τήν πρόγνωσίν έπΐ της έν γένει πολιτείας του έκ- 

λεγομένου (ένθ’ άνωτ., σσ. 146-147). Πρόκειται διά «τόν ζυγόν τοΰ αγίου Ευαγγελίου» ό 
όποιος έτέθη έν όψει τής έκλογης τοΰ Αθανασίου Κωνσταντινουπόλεως, έπί Ανδρονίκου 
τοΰ Β' τοΰ Παλαίολόγου. *0 «ζυγός» τοΰ Ευαγγελίου έδειξε πρώτον τφ διαβόλφ καί τοίς 
άγγέλοις αντον (Ματθ. κε' 41), πραγμα τό όποιον συνεκάλυψεν άμέσως ό Νικαίας Θεοφά¬ 

νης, καί ακολούθως καί τά πετεινό τον ούρανοϋ κατασκηνοϋσιν έν αντώ (Ματθ. ιγ' 32). 

Τοΰτο παρετήρησεν ήδη ό Ίω. Συκουτρής, ένθ1 άνωτ., σσ. 272-274, δστις τήν ΰπόθεσιν της 
άναπτύξεως τοΰ Ευαγγελίου διά τήν έκλογήν τοΰ Αρσενίου θεωρεί καλογηρικήν εύσεβή μυθο¬ 

πλαστίαν καί τήν άντιπαραθέτει πρός τήν άνωτέρω διήγησιν τοΰ Γεωργίου Παχυμέρη περί 
άναπτύξεως τοΰ Εύαγγελίου μετά τήν έκλογήν. 

2. Περί τοΰ Νικηφόρου Βλεμμίδη βλ. προχείρως Παν. Κ. Χρήστου, Βλεμ- 

μύδης Νικηφόρος. ΘΙΙΕ, τ. 3, ’Αθήναι 1963, στ. 939-944, ένθα καί βιβλιογραφία. Επίσης 
ΡΠΡ, ένθ* άνωτ., τόμ. II, σσ. 87-88 (άριθ. 2897). Τήν υποψηφιότητα τοΰ Νικηφόρου Βλεμ- 

μίδου άναφέρει μεταξύ άλλων ό Ανδρόνικος Κ. Δημητρακόπουλος, 



426 Παναγιώτου Γ. Νικολοπούλου 

κηφόρον Βλΐμμίδην λευκήν σελίδα. Κατόπιν τούτου επαναλαμβάνεται ή άνά- 

πτυξις του Ευαγγελίου διά τον Κυδώνην1, ηγούμενον τής μονής Σωσάνδρων2, 

ή οποία άποδεικνύει το χωρίον* σνμπνίγονται καί ον τελεσφορονσι3 (στίχ· 250). 

Μετά καί τήν δευτέραν αυτήν άποτυχίαν διά τήν εκλογήν του πατριάρχου 

επαναλαμβάνεται ή άνάπτυξις διά τον Αρσένιον, οπότε άναδεικνύεταί ή ρήσις* 

αυτός καί οι μαθηται αυτόν41 (στίχ. 257). ’Λλλά δεν εύρίσκεται μόνον ή ρήσις. 

ΓΥπό τήν ρήσιν υπάρχει γραμμή τις έκ μέλανος (στίχ. 261-270)* ΤόχΒ <Γ οϋν 

τον θεόθεν εύρεθέντα χρησμόν συνεχώς άνελίττων καί προς αυτόν ατενώς άφο- 

ρών, έπεί, υπό τό <( αυτός καί οι μαθηται αυτόν» γραμμήν τινα έκ μελανός θεόθεν 

Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη έμπεριέχουσα Ελλήνων θεολόγων συγγράμματα έκ χειρογρά¬ 

φων της έν Μόσχρι Βιβλιοθήκης νυν πρώτον έκδιδόμενα Οπό άρχιμανδρίτου Α... Κ. Δ..., 

τόμ. Α', έν Λειψία 1866, σσ. κς'-κζ', άλλ’ ώς πρότασίν καί άπόφασιν ύπερτεσσαράκοντα 

άρχιερέων χωρίς νά άναφέρη τήν περίπτωσίν της άναπτύξεως τοΰ Εύαγγελίου. 

1. Ό Ίωαννίκιος Κυδώνης μνημονεύεται ώς ήγούμενος τής μονής Σωσάνδρων, 

'Ως Σωσάνδρων τόν μνημονεύει ό Γεώργιος Παχύ μέρη ς (Μιχαήλ, Β' 22, ίνθ’ άνωτ., έκδ. 

Βόννης, σσ. 126-127 )■ καί τόν μέν Κυδώνην ’ Ιωαννίκιον τής των Σωσάνδροον μονής έξάρ- 

χοντα Θεσσαλονίκης. Ακολούθως, μετά τήν πρώτην εξορίαν τοϋ Αρσενίου καί τήν βία πα- 

ραίτησιν τού Θεσσαλονίκης Μανουήλ Δισυπάτου, γνωρίζεται ώς Θεσσαλονίκης έπΐ Κων¬ 

σταντινουπόλεως Νικηφόρου του Β' (1260-1261). 'Ως Θεσσαλονίκης τόν μνημονεύει ό Ιω¬ 

άννης Χειλάς, Εφέσου μητροπολίτης τότε* "Οτι περ εκείνος μέν 6 Χρίστου μιμητής δυνά¬ 

μει τόν Θεσσαλονίκης (τόν Κυδώνην λέγω) έδέξατο. Ιβάτι ϋ^ΓΓουζέδ, ϋοου- 

πιβηΐδ ίηέάϊΐδ ά’βοο1έδΐο1ο§:ΐβ Βγζ&ηϋηθ. ΤβχΙββ έάίίββ, 1,Γ8<ΙιπΙδ βΐ βηηοΐβδ ρ&Γ I... 
Ο..., ΡίΐΓΪδ (ΑΓοΙίΐνβδ άβ ίΌιτβηΙ ΘΙΐΓέίίβη, 10)1966, σ. 406. 'Ο Ίωαννίκιος τό 1270 

είναι άκόμη μητροπολίτης Θεσσαλονίκης* Κ. I 8. Π ΐ Π, £νθ’ άνωτ., σ. 402. 

2. Ή μονή των Σωσάνδρων, παρά τήν Σμύρνην, ίδρύθη ύπό τοΰ Ίωάννου του Γ* 

Δούκα τοϋ Βατάτζη, ό όποιος καί έτάφη εκεί. Εις τήν αύτήν μονήν έτάφη καί ό Θεόδωρος ό 

Β' ό Λάσκαρις. (Βλ. Θεοδώρου τοΰ Σκουταριώτου, ένθ’ άνωτ., σ. 534=Άκροπ., Η 6 ί δ θ η- 

1) β Γ £, σ. 153)' Καί 0 νεκρός αΰτοΰ (= Θεοδώρου τοΰ Β' τοΰ Λασκάρεως) έν τή των Σω¬ 

σάνδρων άπεκομίσθη μονή καί έτάφη έκεΐσε οπού καί ό πατήρ αυτού. Εις τήν μονήν των 

Σωσάνδρων, όλίγας ήμέρας μετά τόν θάνατον καί κατά τήν κηδείαν τοϋ Θεοδώρου τοΰ Β' 

του Λασκάρεως, συνέβη ή φρικώδης σφαγή τοΰ μεγάλου λογοθέτου Γεωργίου Μουζάλωνος 

καί των έγκριτων μελών τής άκολουθίας τοΰ Θεοδώρου τοΰ Β' τοΰ Λασκάρεως. Σφαγή όρ- 

γανωθεΐσα ύπό του Μιχαήλ τοΰ Η' τοΰ Παλαιολόγου. Τήν σφαγήν μνημονεύουν ώς γενομέ- 

νην τήν τρίτην ή μέραν άπδ τοΰ θανάτου τοΰ Θεοδώρου τοΰ Β' τοΰ Λασκάρεως 6 Γεώργιος 

Άκρο πολίτης (ένθ’άνωτ,, σσ. 75-77* έκδ. Βόννης, σσ. 164-170) καί ό Έφραίμιος (Ινθ’ άνωτ., 

στίχ. 9302), ή ώς γενομένην τήν ένάτην ήμέραν ό Νικηφόρος Γρηγοράς (ένθ5 άνωτ., τόμ. 

148, στ. 193). Διά την μονήν Σωσάνδρων έχει γράψει στίχους ό Νικηφόρος Βλεμμίδης (ίκδ. 

Λ. ΗβϊδβηβθΓ^, ένθ’ άνωτ., σσ. 112-119). ΤΗτο λοιπόν φίλα διακείμενος πρός τόν 
Μιχαήλ τόν Η' τόν Παλαιολόγον ό Ίωαννίκιος Κυδώνης. Άλλωστε μετά τήν έκρηξιν τοΰ 

Άρσενίατικοΰ σχίσματος ό Ίωαννίκιος άντίκατέστησε εις τήν έδραν του τόν Άρσενιάτην 
Μανουήλ Δισύπατον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης διωχθέντα. 

3. Λουκά η' 14. Τό χωρίον υπάρχει καί εις τό Εύαγγελίστάριον, τήν Δ' Κυριακήν 
τοΰ Λουκά καί τήν Κυριακήν των Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου. 

4, Ίωάνν. ιη' 1. Τό χωρίον ύπάρχει εις τό Εύαγγελίστάριον, τήν Μ. Παρασκευήν. 
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οντω συμβάν, ώς εοικεν, είδε, τους τε άλλους και Μιχαήλ μάλιστα τον την αρχήν 
έκδεξάμενον Παλ,αιολόγον κοινωνους ποιείται τής σκέψεως. Τοΐς μεν οΰν άλλοις 
άπορόν τε επιεικώς έφαίνετο και μηδεμίαν αλήθειας καταλεϊπον έπίνοιαν, βα¬ 

σιλέα δε άρα τοϋτο το σοφόν ουκ έλάνθανε’ καρδία γάρ ήν αντώ τώ δντι έν 
χειρι Θ(εο)ϋ, δς κατά γνώμην μεν είπε Θείαν τω μεγάλω τά τής ίερατείας, 
ον μέντοι ραδίως τό γε είς ανθρώπους ήκον το τής αρχής αντώ προχωρήσει, 
άλλα αδίκως ταύτην άφή(σεί). 

Τον τρόπον τής εκλογής του Αρσενίου δι’ άναπτύξεως του Ευαγγελίου 

γνωρίζει καί ό Θεόδωρος Σκουταριώτης1. ’Λλλ’ όμως παραθέτει τέσ- 

σαρα έν συνόλω πρόσωπα υποψηφίων, ώς εξής* α') τόν Νικηφόρον Βλεμμίδην διά 

τον όποιον ή άνάπτυξις τοΐί Εύαγγελίου όδειξεν άγραφον σελίδα, όπως καί είς 

τον παρόντα λόγον β') τόν Νικηφόρον, Εφέσου2 μητροπολίτην, διά τόν όποιον 

1. Θεοδώρου του Σκουταριώτου, Ινθ’ άνωτ. (έκδ. Κ. Σ ά θ α, σσ. 510-511). Τό 
χωρίον Ιχει ούτως· Ήδημόνει οΰν ό βασιλεύς, οΐα τών πάντων μή ονμφίσνοΰντων έπί τινι, 
αλλά τών μεν τόνδε, τών δέ έτερον προκρίνονταν και άλλήλοις βουλενομένων άντίφωνα’ 

διό και έφησε πρός αυτούς «ει μέν ήν ήμίν κλήρους βαλεϊν τάχ άν οντω τώ Θεώ αρεστόν 
διεκρίνομεν' έπε'ι δέ τοϋτο ουκ ενεστιν, δπερ έξεστι μετά πίστεως καί τής είς θεόν έλπίδος 
ποιήσαι ή μάς χρή. * Λνοίξωμεν τοιγαρονν εύλαβώς την τών άγιων ΕύαγγελΙων βίβλον έψ' 

έκαστου τών λεγομένων τούτων άνδρών και δσπερ άν ήμίν όκείθεν έκκαλυφθείη, έστω οχ>- 

τος ώς θεοπρόβλητος, νΕδοξε τούτο τοΐς πάσι καί μετά τής πρός θεόν δεήσεως έν συντετριμ¬ 

μένη καρδίφ έγίνετο τό δόξαν καλόν, Άνεωγνυτο τοίνυν ή θεία βίβλος έπ όνάματι τού φιλο¬ 

σόφου Βλεμμίδου, άλλ’ ήν άγραφος διόλου δ χάρτης καί διά τοϋτο ούτος ήμέλητο. Γέγονε 
καί είς τόν έτερον τό αυτό (ό τής Έφεσον δέ ήν άρχιερατικώς προϊστάμενος Νικηφόρος) 

καί ενρηται ον τελεσφοροϋσιν, όπισθεν προσκειμένου είς τήν τον λόγον συνέπειαν 
τοϋ συμπνίγονται, μετά καί τον συνδέσμου τον καί. Άνεφχθη τοίνυν κάπί τω τρίτω 
(παρεώραται γάρ έκ τών γραφόμενων καί ό δεύτερος ώσπερ ό πρώτος διά τό άγραφον ώς 
εϊρηται), έπει δέ άνέωκται, ον ον καί τόν πώλον ένέτυχον έχονσαν τήν Γραφήν, καί άπε~ 

δοκιμάσθη καί ούτος (6 τής τών Σωσάνδρυχν δέ μονής καθηγούμενος έτύγχανεν Ίωαννίκιος 
ό Κυδώνης), θλϊψις έπί τούτοις είλε πάντας καί συνοχή καί αυτόν δέ τόν βασιλέα Θεόδωρον, 

δς καί τιρός τούς παρόντος εΐρήκει «τις έξ υμών γινώσκει έτερον, είπάτω τούτον ήμίν». 

Καί τις εφη περί τοϋ Αύτωρειανοϋ Αρσενίου. Τότε ζητονσι καί περί τούτου άπό τής 
βίβλου μαθεΐν τό δοκοϋν τώ Θεώ μετά συντριβής μείζονος τής καρδίας καί θείας τής έπι- 

κλήσεως' άνοίξαντες ούν τήν τών Ευαγγελίου καί πάλιν βίβλον, εύρίσκονσιν αυτός καί 
ο ί μ αθ η τ α ί αύ τ ον, έφ’ φ καί πάντες έδόξασαν τόν Θεόν καί μηδέ Ιδόντες αύτον 
έξεκρέμαντο καί ώς έκ Θεοϋ ποιμένα καί διδάσκαλον κατωνόμαζον. 

2. 'Ο Νικηφόρος Εφέσου έχειροτονήθη αργότερα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
(1260) μετά τόν έξαναγκασμόν είς παραίτησιν του Αρσενίου καί παρέμεινεν είς τόν πα¬ 

τριαρχικόν θρόνον μέχρι του θανάτου του (1261). Βλ. προχείρως Τ. Ά θ. Γ (ρ ι τ σ ο- 

πούλου) , Νικηφόρος ό Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1260-1261), ΘΗΕ, 

τ. 9, ’Αθήναι 1966, στ. 483 καί V. Ε & υ γ 6 η I , ΚβββεΙοδ...., ένθ’ άνωτ., σσ. 151-159, 

άριθ. 1348-1352. Επίσης βλ. Ί ω. Σ υ κ ο υ τ ρ ή, ένθ’ άνωτ., σσ. 282-287, δπου συγ¬ 

κεντρώνονται άρκεταί ειδήσεις περί του άνδρός διά τήν πρό της πατριαρχείας του περίοδον. 
Ή παράδοσις τοϋ κωδικός Ο τοϋ Γεωργίου Άκροπολίτου, μόνη αύτή, παρέχει τά έξης 
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ή άνάπτυξις του Ευαγγελίου εδειξε σνμπνίγονται καί ον τελεσφοροϋσι. Τόν αν- 

δρα δεν αναφέρει ό ύπ’ οψει λόγος, αλλά τό σχετικόν χωρίον αποδίδει είς τόν 

Κυδώνην, ηγούμενον Σωσάνδρων' γ') τόν ’Τωαννίκιον Κυδώνην, ηγούμενον 

της μονής Σωσάνδρων, διά τόν όποιον ή άνάπτυξις του Ευαγγελίου έδειξεν 

ονον καί τόν πώλον1, ένω έν τω παρόντι λόγω εχομεν ανμπνίγονται και ού 

τελεσφορονσι' καί δ') τόν Αρσένιον διά τόν όποιον ή άνάπτυξις του Ευάγγε¬ 

λο ίυ έδειξεν αυτός και οι μαθηταϊ αντοΰ} όπως καί έν τφ ύπ’ οψει λόγω8. 

διά τόν Νίκηφόρον Εφέσου καταλαβόντα τόν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως μετά την άπο- 

χώρησιν τοϋ Αρσενίου· είς τήν τής πατριαρχείας περιωπήν τον τής Εφέσου Νικηφόρον 

μεταβιβάζουσι, πάλαι τούτη έποφθαλμίζοντα καί εκ μακροϋ έρωτα τοϋ θρόνου έγκυμο- 

νοΰντα. 'Η παρατήρησις αύτή άπηχεΐ την συνυποψηφιότητα του Νικηφόρου κατά την έπο- 

χήν της έκλογης τοϋ "Αρσενίου. 

1. Ματθ. κα' 7. Τό χωρίον δέν υπάρχει είς τό Εύαγγελίστάριον. ΕΤναι χαρακτηρι¬ 

στικόν δτι δ βαρύς ουτος χαρακτηρισμός διά μητροπολίτην θεωρηθέντα κανονικόν άργότερον 

(τόν Ίωαννίκιον Θεσσαλονίκης Κυδώνην) άπαλείφεται τελείως ύπό τοϋ συντάκτου του λό¬ 

γου προτιμωμένης της άπολύτου άποσιωπήσεως τοϋ όνόματος του Εφέσου εϊτα Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως Νικηφόρου. Ή πρόκειται περί έπεμβάσεως τοϋ φανατικού άρσενιάτου Θεοδώρου 

τοϋ Σκουταριώτου είς την διαμορφωθεΐσαν παράδοσίν «τοϋ ζυγοΰ» τοϋ Ευαγγελίου προκει- 

μένου νά χαρακτηρισθή καί ό έπιβήτωρ τοϋ θρόνου Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρος καί νά 

σπιλωθή περισσότερον καί δ έτερος έπιβήτωρ, του θρόνου Θεσσαλονίκης αυτός, Ίωαννί- 

κιος; Τό άληθέστερον πρέπει νά εόρίσκεται είς τόν παρόντα λόγον, διότι ή έπιλογή έγίνετο 

συνήθως μεταξύ τριών ύποψηφίων. 

2. "Αλλά δέν παρέχεται καί ή σημείωσις ή δποία παρατίθενται είς τόν λόγον διά τήν 

μέλαιναν γραμμήν ύπό τό χωρίον. 

Ό Γεώργιος Παχυμέρης φαίνεται 8τι γνωρίζει τήν σχετικήν παράδοσίν της χρήσιμο» 

ποιήσεως τοϋ Εύαγγελίου διά τήν έκλογήν πατριάρχου, άλλά παραθέτει άλλην παράδοσίν 

σχετικήν μέ τήν έντύπωσιν τήν δποίαν προεκάλεσεν ή έκλογή τοϋ "Αρσενίου* άλλ’ ό χρησμός 

έπ αύτω μέν ούδ’ ότιοϋν έπληροντο, ώς έδειξεν, επί δέ τοϊς κοινοϊς τής έκκλησίας και λίαν 

οτιου γε καί τις ώς λέγεται Θεοφόρος άνήρ άκουσθέν ώς Αρσένιος έπί τής εκκλησίας κα¬ 

τέστη, είπεν' «Αρσένιος αρχή σκανδάλων», τή αρχή συμβαλλομένου έκ τής αρχής τοΰ 

όνόματος (Γεωργίου Παχυμέρη, £νθ" άνωτ., "Ανδρόνικος Β'· £κδ. Βόννης, σ. 147). 

"Εκ τοϋ Θεοδώρου Σκουταριώτου γνωρίζουν οί διάφοροι μελετηταί τόν τρόπον έκλο- 

γής τοΰ "Αρσενίου καί διά τοϋτο αναφέρουν τέσσαρας έν συνόλω ύποψηφίους. Βλ. V. Κ & ιι- 

γ ε η 1, Εθβ £Γ&ηάθ5 ΟΓΪ868 Γ0ΐϊ^ίβιΐ808 ό. Βχζ&ηοβ. Ε& ίΐη ό\ι δοΜβπιβ ΛΓδόηίίθ, Αοβάό- 

πιϊβΚοιιπι&ϊη6. Βυΐΐθίίη <1θ 1& δβοΐΐοη Μ&Ιοήφΐβ, τ. XXVI, 2, Βυο&ΓθδΙ 1945, σσ. 228- 

234. "I ω. Σ υ κ ο υ τ ρ ή, ένθ’ άνωτ., σσ. 272-274. Σ. Εύστρατιάδου, *0 πα¬ 

τριάρχης "Αρσένιος...., £νθ" άνωτ., σσ. 79-80. "Ο τελευταίος θεωρεί τόν τρόπον έκλογης τοΰ 

πατριάρχου, έν περιπτώσει διαφωνίας, άξιοπερίεργον, θεωρεί δέ καλύτερον τήν έναπόθεσίν 
κλήρων έπί της αγίας Τραπέζης, ώς τό τυπικόν της μονής τοΰ αγίου Μάμαντος παρέχει. 
Τήν διά κλήρου έπιλογήν γνωρίζει καί δ ήμέτερος άγιολόγος, άλλά τήν άπορρίπτεΐ’ Εϊτα 

συν τοΐς άρχιερεϋσι καί μεγιστάαι βουλεύεται ύπό τοΰ Θείου πάντως όδηγούμενος πνεύματος 

ή κλήρους βαλείν ή τήν τοϋ Ευαγγελίου άνάπτυξιν ώς είκός ποιήσαι καί τόν άξιον τής έκ~ 

κλησίας όντως ενρεϊν πρόεδρον. ”0 καί πάσιν άρεστόν έδοξε μάλιστα. 

"Επίσης τήν διά κλήρου έπιλογήν γνωρίζει, ώς εϊδομεν καί προηγουμένως (ύποσημ. 

1, σ. 427), καί δ Θεόδωρος Σκουταριώτης, άλλά δέν προτιμάται ό τρόπος οΰτος έπιλογης. 
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14) Γ0 συντάκτης του λόγου αναφέρει παράδοξόν τι τό όποιον συνέβη 

κατά την εκλογήν του * Αρσενίου- Πέρδιξ ίέρακος διαφυγών όνυχας εν τή τον 
βασιλέως σκηνή επ' αυτούς τους τον βασιλέως πόδας καταφεύγει Μιχαήλ και 
πάλιν τώ Παλαιό λόγιο αυνόντος. ' Ιέραξ δέ ό διώκων όαιοτνγών, επί τής σκη¬ 

νής καθήστο λύκος ώσπερ μάτην χανών. 'Ο δέ βασιλεύς ΐέρακος μέν την κεφα- 

ν αφελών τήν έλενΟερίαν δέ άποδούς τφ περδίκι τον μέν κεϊσθαι τον δέ έλευ- 

Θερίως ϊπτασθαι παρεσκεύασε. Τούτο δεινώς άπορον τφ Παλαιολόγω Μιχαήλ 
κατεφαίνετο, βασιλεϊ δέ άρα καί παντάπασίν εϋπορον. 'Ιέρακα μέν γάρ είναι 
συνέβαλλε τον Σκύθην διώκοντα, πέρδικα δέ τον των Περσών βασιλέα αύτομο- 

λήσαντα παρ’ ημάς. Άλλα τον μέν επιεικώς έφασκεν νποστρέψειν έν δόξη, 

τον δε γε Σκύθην διαφθαοέντα οίχήσεσθαι (στίχ. 276-285). Τήν διήγησιν δέν 

γνωρίζομ,εν άλλοθεν. Φαίνεται δυσχερής ή ταύτισις των προσώπων, αλλά πιθα¬ 

νώς ό Σκύθης1 εΤναι ό γνωστός Βούλγαρος ήγεμών Κωνσταντίνος Τίχ (Τοίχος 

των Βυζαντινών). *0 Τίχ ήτο γαμβρός έπΐ τή θυγατρι του Θεοδώρου του Β' 

του Λασκάρεως Ειρήνη καί έν τέλει φονεύεται εις μάχην συναφθεΐσαν μετά του 

στρατηγοί) Λαχανά* άμα γονν επέβη 6 κρατών (= Μιχαήλ ό Η' ό ΓΙαλαίολό- 

γος) τής Άδριανον και άμα ή σφαγή του Κωνσταντίνου αγγέλλεται2. Οΰτος 

παλαιότερον εΐχεν ελθει εις σχέσεις μετά του ΙζΖ'δΙ-Πίη Κδϊΐίδΐΐδ του Β', του 

Τούρκου ήγεμόνος3. 'Ο Πέρσης δέ βασιλεύς δ παραλληλίζόμενος πρός τόν 

1. Σκύθαι κατά τόν Γεώργιον Παχυμέρην είναι οί Μογγόλοι τής Χρυσής 1 Ορδής 
(&νϋ’ άνωτ., Μιχαήλ, έκδ. Βόννης, τόμ. Τ, σ. 80, στ. 18). Κατά τόν Γεώργιον ’Ακροπολίτην 
Σκύθαι είναι οί Κουμάνοι οί όποιοι δρουν μετά τοϋ Άσάν πρός χατάληψιν της Θράκης. 

Βλ. Ά. Μηλιαράκη, Ιστορία .... Νίκαιας, σ. 282 καί Η β Γ 1) 6 Γ I I I υ Π £ 6 Γ, Οίβ 
ΙΐοοΙίΒρΓ&οΙιΙΐοίιβ ρτοί&ηβ ΙΰΙθΓΒΐυΓ άβΓ Βγε&ηΙΐηβΓ. Τόμ. I, Μϋηοίιβη (1978), σ.446· 

Πάντως κατά τόν συγγραφέα του έγκωμίαυ φαίνεται δτι είναι οπωσδήποτε Βούλγαρος. 

2. Γεωργίου τού Παχυμέρη, Μιχαήλ, ένθ’ άνωτ., βιβλ. έκδ. Βόννης, τ. I, σ. 433. 

Κατά τόν Έφραίμιον (στίχ. 9290)· Πρώτη δ’ ΕΙρήνη τφ Τείχφ αυνεζύγη (Ι.-Ρ. 

Μΐ^ηβ, ΡΟ, τ. 143, στ. 340). 

Άντιθέτως ό Νικηφόρος Γρηγορας, λέγει τήν δευτερότοκον Θεοδώραν (πρωτότοκον 
$έ ονομάζει τήν Μαρίαν σύζυγον Νικηφόρου του ΑΕτωλοϋ)· Τήν δέ γε δεντέραν τήν Θεο¬ 

δώραν εϊχεν ομοίως ο των Βουλγάρων αρχών Κωνσταντίνος ό Τοίχος ώς αρα 6ή και τοντ’ 

έφθημεν ειρηκότες (Ρωμαϊκής 'Ιστορίας Γ' 3, έκδ. Βόννης, σσ. 62-63). Φαίνεται οτι πρό¬ 

κειται περί τής Είρήνης (βλ. Κ. Ί, Γ ι α ν ν α κ ο π ο ύ λ ο υ, Ό αύτοκράτωρ Μιχαήλ Πα- 

λαίολόγος καί ή Δύσις 1258-1282. Μελέτη έπί των Βυζαντινολατινικών σχέσεων. Μετά- 

φρασις Κ. Πολίτη, Άθήναι 1969, σ. 140). 

3. Κ. Ί. Γ ι α ν ν α κ ο π ο ύ λ ο υ, αύτόθι. Ούσιαστικώς ό Ιζ'ί-&1-ϋίη Κ&ΐίι&αδ 
ήτο αίχμάλωτος του Τοίχου. Βλ. V. Γ α II Γ 6 π (,, Κβ^βδίβδ, τόμ. IV, σσ. 166-167, άριθ. 
1364. Ό Νικηφόρος Γρηγορας (Ρωμαϊκής Ιστορίας Δ' 4, έκδ. Βόννης 93-95) τόν άποκαλεΐ 
Άζατίνης αουλτόν,'Ή. βάπτισις τού σουλτάνου καί των τέκνων του άναφέρεται καί είς τήν 
Διαθήκην του * Αρσενίου” ”Εκτοτε αί σκαιωρίαι κατ’ έμοΰ δς δή καί έσκαιώρησεν άνευ κατη¬ 

γόρων καί μαρτύρων από ψιλόν μόνου λόγου, Τουτέστιν ώριαα κοινωνήσαι τσύς τον Σουλ¬ 

τάνου παϊδας' τής Εκκλησίας με έξώθησε καί ταϋτα τον πανιερωτάτον μητροπολίτου 
Πισιδίας έγγράφως όμολογήααντος ώς εκείνος «αί έβάπτισε τούτους καί ε’κοινώνησε κάμον 
τε έγγράφως όμολογήααντος μή εϊδέναι με τό σύνολον τοϋτο. 
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πέρδικα της διηγήσεως καί καταφυγών είς τον Θεόδωρον τον Β' τον Λάσκαριν 
φαίνεται οτι είναι ό Ιζζ-&1-Θΐη Κ&ίΐί&ιΐδ ό Β'1, περί του όποιου 6 Γ εώργίος 
* Ακροπολίτης γράφει μεταξύ άλλων2* ό <5έ ίίερσάρχης σουλτάνος φυζακι~ 

νής βλάψου κραδίην έχων, βϊτίβν άν ποιητής, την χώραν τοντφ καταλιπών, έπεί- 
περ και τό τούτον στράτευμα καταλέλυται, φνγάς προς τον βασιλέα χωρεϊ. 'Ο 
δέ έδέξατο τούτον και δωρήμασιν αυτόν τε και τούς άμφ’ αυτόν φιλοτίμως εδε- 

ξιώσατο καί προς την αυτήν έπαναζενξαι τούτους πεποίηκε, δονς αύτοις στρά¬ 

τευμα μέτριον’ εις τετράκοσίονς γάρ καί μόνον ήρίθμητο. 

’Επισημαίνεται ή επιθυμία του συγγραφέως του λόγου νά έμφανίση καί 
πάλιν τον Μιχαήλ τον Η' τον Παλαίολόγον παρόντα κατά την σκηνήν αυτήν. 
Άλλα τήν εποχήν τής εκλογής του Αρσενίου δ Μιχαήλ εύρίσκετο είς έχθρικάς 
σχέσεις προς τον Θεόδωρον τον Β' τον Λάσκαριν καί εξόριστος είς το σουλτα- 

νάτον του Ίκονίου3 4 5. 

15) Μετά τήν εκλογήν του Αρσενίου ό βασιλεύς Θεόδωρος δ ΒΛ 6 Λά- 

σκαρις αποστέλλει είς άναζήτησιν του άνδρος τον Ταράνην καί τον Καρυανί- 

την* Πέμπει προς τήν νήσον*, έν ή διατριβών ετνγχανεν ό μακάριος, τόν τε 
Ταράνην καί τόν Καρνανίτην μετ οχήματος βασιλικού τόν άγιον ώς τάχος κο- 
μίσοντας (στίχ. 290-292). 

Ό Θεόδωρος Σκουταριώτης αναφέρει γενικώς ότι ό βασιλεύς μετά τήν 
εκλογήν του Αρσενίου άπέστειλεν άνδρας διά νά τον οδηγήσουν ταχέως, αλλά 
δεν παρέχει τά ονόματα των άνδρών αύτών. Ταράνην6 δεν ήδυνήθην νά ταυτί¬ 

σω μετ’ άσφαλείας. 'Ο Καρυανίτης φαίνεται οτι ταυτίζεται προς άνδοα τόν 
όποιον άναφέρουν ό Θεόδωρος Σκουταριώτης καί ό Γεώργιος Παχυμέρης, 

1. 'Ο Ιζζ-3.]-Όϊπ Κ&ΐΐι&υδ ό Β' συνεξεστράτευσε μετά τοΰ Θεοδώρου του Β' του 
Λασκάρεως κατά των Σέρβων (Γεώργιος Άκροπολίτης, ένθ’ άνωτ., σσ. 69, 90, 153-155). 
Πρόκειται περί τοΰ ίδιου Τούρκου ήγεμόνος δ όποιος τόσον αύτός δσον καί τά τέκνα του έ¬ 

γιναν Χριστιανοί. Τό θέμα τοϋτο άπετέλεσεν άντικείμενον κατηγορίας κατά τοΰ Αρσενίου 
κατά την έξαρσιν τοΰ ’Αρσενιατικοΰ σχίσματος. Βλ. σχετικώς Ί ω. Σ υ κ ο υ τ ρ ή, ένθ’ 

άνωτ., στ. 298-300. 
2. Γεωργίου ’ Ακροπολίτου, ένθ’ άνωτ., σ. 143. 
3. Κ. I. Γιανακοπούλου, ένθ’ άνωτ., σσ. 34 κέ. 'Ύπάρχει έλάχιστον χρονι¬ 

κόν διάστημα άναπαύλας είς τήν διαμάχην, 6πθυ ίσως έντάσσεται τό τοΰ λόγου. 
4. Προφανώς τήν νήσον Θάσιον, έφ’ ής ή μονή Σεργίου καί δ έντός αύτης ναός τοΰ 

άγίου Γεωργίου. Βλ. ύποσημ. 4, σ. 423. 
5. Ταράνην τινά εύρίσκομεν γραφέα κωδικός, τό έτος 1289, άγνωστον έάν ταυτι- 

ζόμενον προς τόν ήμέτερον Έτελειώθΐ] τό παρόν βιβλίον διά χειρός έμον τον αμαρτωλόν 
τάχα και μοναχού Μωκίου τοΰ Ταράνη. Μηνι Άπριλλίφ πεντεκαιδεκάττ} ήμέρρ ζ', ινδ. α’, 
έτους ίςψςζ'. Λόξα αοι άγια Τριάς πάντων ένεκα. Ρ&ΓΐδίηυΒ Ογ. 1915. 'Ο κώδιξ παραδί- 
δει Επιτομήν Ιστοριών τοΰ Ίω. Ζωναρά. Βλ. Η. Ο ηι ο η ί, Ρδοδίιηιΐόδ άθ5 ιη&ηιΐδοπίδ 

βΓβΟδ <13.165 00 Ια Βί1)1ΐο11ιέςυβ Νβΐΐοηαΐβ άιι ΙΧβ &ιι XIVθ δϊύοΐβ. Ρ&Πδ 1891, σ. 13, 
πίν. ΠΧΥ. 
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πρωτοβεστιαρίτην του Θεοδώρου του Β' του Λασκάρεως, φυλακισθέντα ύπό του 
Μιχαήλ του ΙΓ του Παλαιολόγου και άκολούθως δραπετεύσαντα πρόςτούςΤούρ- 

κους, έν τελεί δέ φονευθέντα ύπ’ αύτών1. Γράφει ά Θ ε ό δ ω ρ ο ς Σκουτα- 

ρ ι ώ τ η ς2* Έπεί 0έ από τών έκκυίτων τον βασιλέως Θεόδωρόν δ πρωτοβεστία- 

ρίτης ό Καρυανίτης έσφζετο, ος καί τον πρώτο βεστιαρίου τον Μουζάλιυνος 

καί των αυταδέλψων αύτοϋ τούς ψόνονς είργάσατο (εκείνος γάρ την Ρωμαϊ¬ 

κήν στρατιάν έπεκράτει τότε), τούτον, ϊνα μήτι νεωτερίση, ό βασιλεύς Μιχαήλ 

έθετο έν ειρκτή. 'Ο δέ άποδράς περί τά τών Περσών ώχετο καί κατασχεθείς 

ύπό τινων Μουσουλμάνων τά τε προσόντα έσκνλεύθη καί τέλος πεφόνευται. Καί 
λέγει ό Γεώργιος Παχυμέρης3, 4 Οίίτω συγχυθέντων απάντων έκαστος 

τά καθ’ έαντόν, ώς είχε, κατησφαλίζετο. Καί οί μέν άμφί τον Καρνανίτψ, 

πρωτοβεστιαρίτην τότε τυγχάνοντα, ανδρα γεραρόν καί πολλον τίνος άξιον, 

φυγή έχρώντο προς Πέρσας αύτομολονντες ον βασιλεϊ εγκοτοΰντες αλλά περί 

εαντοΐς δεδοικότες διά την τών πραγμάτων σνγχνσίν. 'Ο δέ Γ ε ώ ρ γ ιο ς 5Α¬ 

κροπολίτης ιστορεί4, ,Επει δέ από τών τον βασιλέως Θεοδοιρου έκκρίτων 

δοκούντων είναι καί μεγιστάνων ό Καρυανίτης, δν καί πρωτοβεστιαρίτην εκεί¬ 

νος προέβαλεν, έσφζετο, δς καί τών προειρημένων τού τε πρωτοβεστιαρίον 

καί τών αυταδέλψων αύτοϋ φόνον ειργάσατο (εκείνος καί γάρ τώ τότε την 

'Ρωμαϊκήν στρατιάν έπεκράτει), τούτον ό βασιλεύς Μιχαήλ, ϊνα μή τι νεωτε- 

ρίση, έν ειρκτή έθετο. 

Έκ τών ώς άνω χωρίων προκύπτει έξ άλλου καί ό στενός δεσμός ό όποιος 

ύπήρχεν εις τάς σχέσεις του Καρυανίτου μετά του βασιλέως Θεοδώρου του Β' 

του Λασκάρεως. 

16) "Οταν ό Αρσένιος πληροφορείται τά τής εκλογής του, διά νά άποφύ- 

γη την χειροτονίαν του εις πατριάρχην, εγκαταλείπει την μονήν τής μετανοίας 

του Σεργίου καί φθάνει εις τήν Κουβρίκων πόλιν, οπού έπί τινα μικρόν χρόνον 

κρύπτεται. Άκολούθως καταφεύγει εις τήν μονήν του άγιου Στεφάνου εύρι- 

σκομένην εις νήσον τής Άπολλωνιάδος λίμνης®. Έκεΐ ανευρίσκεται ύπό τών 

1. 01 Καρυανΐται γνωστή οικογένεια του ΙΓ* - ΙΔ1 αί. Βλ. ΡΓΡ, £ν0* άνωτΜ τευχ. 

5, σσ· 131-132 (άριθμ. 11263-11264). Περί του ήμετέρου βλ» ιδιαιτέρως, σ. 132 (άριθ. 

11264). 

2. Θεοδώρου του Σκουταριώτου, ένθ5 άνωτ. Ανάλογος είναι ή παράδοσίς του κιί>δ. 

Τ) του Γ. Άκροπολίτου. 

3. Γεωργίου Παχυμέρη, ένθ’άνωτ., Ρ 36 (ϊκδ. Βόννης, I, σ. 63). 

4. Γεωργίου * Ακροπολίτου, £νθ* άνωτ., Ρ 88 (£κδ. Βόννης, σ. 170). 

5. Προφανώς έπί έτέρας νησΐδος της Άπολλωνιάδος λίμνης καί 6γι τής Θασίου όπου 
ήδη ήσκήτευεν. Άπό τά δελτία του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (ένθ’ άνωτ.) γνω- 

ρίζομεν τοποθεσίαν 'Άγιος - Στέφανος (σήμερον;) περί την λίμνην τής Άπολλωνιάδος. 

ΕΕς τήν λίμνην ύπάρχουν πέντε νησίδια καλούμενα (σήμερον;) 6 Άη-Δανίλης, τό Μέγα 
Νησί, τό νησίδιον Τερζόγλου, τό νησίδιον Κηπόδι καί ή νήσος του Αγίου Κωνσταντίνου 
(ή άρχαία Θάσος)· Βλ. Β α σ. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η, *ΙΙ λαϊκή λατρεία τών Κουβουκλίων. 
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άναζητούντων αυτόν απεσταλμένων του βασιλέως. Δυστυχώς ούδέν των το¬ 

πωνυμίων κατώρθωσα νά ταυτίσω. Πάντως ή Κουβρίκοίν πόλις πρέπει νά κεΐ- 

ται εις τά πέριξ τής Απόλλωνιάδος λίμνης, εις την περιοχήν τής Νικομή¬ 

δειας1* τΟ δέ γενναίος εκείνος άνήρ καί τω Θεω προσκείμενος δλως άνθρωπος 

συνεις το γιγνόμενον τους ζητούντας φενγων την των Κονβρίκων πόλιν ώς τά¬ 

χος καταλαμβάνει, εν ή κρυπτόμενος τάς συνήθεις εύχάς έπετέλει Θεω.... *Εν¬ 

θεν τοι κάκεϊθεν άπάρας την τής Άπολλωνιάδος καταλαμβάνει νήσον καί εν 

τή τον πρωτομάρτνρος Στεφάνου μονή γενόμενος τους μονάχους έξορκίζει 

μηδενϊ γενέσθαι δήλην την αντοϋ άφιξίν— εν κήπω τινι παρά των ζητούντων 

ληφθείς. εις τον βασιλέα κομίζεται (στίχ. 292-309). 

Τά τής άναχωρήσεως του Αρσενίου έκ τής μονής τής μετάνοιας του διά 

νά άποφύγη την χειροτονίαν του εις πατριάρχην, την άφιξίν του εις την Κουβρί- 

κων πόλιν, τήν έγκατάστασίν του εις την μονήν του άγιου Στεφάνου έπι νήσου 

τής Άπολλωνιάδος λίμνης καί έν τέλει τήν άνακάλυψίν του καί τήν μεταγωγήν 

του εις τον Θεόδωρον τον Β' τον Λάσκαριν τό πρώτον έκ του ύπ* όψει κειμένου 

γνωρίζομεν. 

17) Ό Αρσένιος, άφοΰ ώδηγήθη ενώπιον του βασιλέως, κατ’ επιθυμίαν 

του τελευταίου σπεύδοντος νά άναχωρήση εις εκστρατείαν, χειροτονείται, εν 

τάχει άνεοχόμενος τούς τρεις βαθμούς τής ίερωσύνης. Λέγεται έν τω ύπ’ όψει 

λόγφ* Πείθεται μόλις τοΐς τον βασιλέως λόγοις ό άγιος και κατά μικρόν τάς 

αναβάσεις δεχόμενος πρώτα μέν τήν τον διακόνου τάξιν λαμβάνει, έπειτα δέ 

τήν του πρεσβυτέρου, μετά δέ ταντα πατριάρχης χειροτονείται (στίχ. 321- 

325). Παρατηρεΐται ότι ό συγγραφεύς δεν προσδιορίζει το χρονικόν διάστημα 

των μεταξύ των βαθμών τούτων χειροτονιών, άλλ* άπλώς λέγει κατά μικρόν. 

Τήν άπ’ ευθείας, εντός μιας ή μέρας ή κατά μικρόν, χειροτονίαν του Αρ¬ 

σενίου αναφέρουν καί άλλοι συγγραφείς. Τό γεγονός τούτο μάλιστα θά άποτε- 

λέση άογότερον, κατά τήν έκρηξιν καί έν συνεχείς τήν έξέλιξιν του Άρσενιατί- 

κου σχίσματος, σημεΐον άμφισβητούμενον, τών μέν ύποστηριζόντων, τών άντί- 

αρσενιατών, ότι άντικανονικώς εΐχε χειροτονηθή ό Αρσένιος, εντός μιας ήμέ- 

ρας, τών δέ, τών άρσενιατών, άπολογουμένων ότι αί χειροτονίαι έγιναν εις μα- 

κρότερον χρονικόν διάστημα. 

Ούτως ό Γεώργιος’Λκροπολίτης λέγει2* Έπει δέ τήν από Νίκαιας 

έξοδον έσπευδε, άιά τάχους τοΐς άρχιερεΰσι προστάττει χειροτονήσαι πατριάρ- 

Μικρασιατίκά Χρονικά, 6, 1955, σσ. 211 καί 213 (οπού καί χάρτης). Οί Μ. Κ λ ε ώ ν υ- 

μ ο ς καί Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (Βιθυνικά ή επίτομος μονογρα¬ 

φία της Βιθυνίας καί τών πόλεων αύτης, έν Κωνσταντινουπόλεΐ 1867, σ. 38) αναφέρουν 

τρία νησίδια τό της Καδίνας, τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου καί τό Κιζ Κουλέ. 

1. Μήπως ταυτίζεται πρδς τήν πόλιν Κουβούκλεια κειμένην παρά τόν ’Όλυμπον; 

2. Γεωργίου 5 Ακροπολίτου, §νθ’ άνωτ., έκδ, ΗβΪ8βη1)6Γ£, σ. 107. 

24 - 1 -1984 
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χην αυτόν ο βαοΊ-λεύς' οΐ και οΰτιοσί διεπηάξαντο έν μια ημέρα διάκονον και 
ιερέα και πατριάρχην αυτόν έκτελέσαντες. Καί άλλαχοΰ1* Και έπει έχήρευεν ή 

Εκκλησία (προτέΟνηκε γάρ τον βασιλ.έως ό πατριάρχης Μανουήλ), *Αρσέ¬ 

νιόν τινα μοναχόν έξ 3Απόλλωνιάδος λίμνης μεταπεμψάμενος χειροτονεί πα- 

τριάρχην ός καί μονημέριος διάκονος καί ίερενς καί πατριάρχης τετέλεστο. 

Καί άλλαχοΰ ό αυτός2- Καί έπεί δυσαρεστών έτνγχανεν έν πολλοΐς, μοναχόν 

τινα είναι μαθών έν τή τής 3Απολλιονιάδος λίμνη ολίγων γραμμάτων πείραν 
έχοντα (μόνον καί γάρ έφήψατο τής γραμματικής παιδείας) άνίερον τελοϋντα 

καί3 Αρσένιον όνομαζόμενον ό)ς είχε τάχους στέλλει τους αυτόν άξοντας. Καί <5ς 

άφίκετο.Έπεί δε την από τής Νίκαιας έξοδον έσπευδε, διά τάχους τοΐς άρχιερεϋ- 

σι προστάττει χειροτονήσαι πατριάρχην αυτόν ό βασιλεύς· οι καί ούτωσί διεπρά- 

ξαντο. Έν μια έβδομάδι διάκονον καί ιερέα καί πατριάρχην αυτόν έκτελέσαντες. 

Προς τό τελευταΐον τούτο χωρίον, τής έντός μιας έβδομάδος χειροτονίας, 

συμφωνεί καί ή μαρτυρία του Θεοδώρου του Σκουταριώτου3, Έπεϊ 

δέ την από τής Νίκαιας ό βασιλεύς έξοδον έσπευδε, τή των άρχιερέων όμηγύρει 

κοινωσάμενος καί σνμφωνοϋντας ευρών διά τάχους χειροτονήσαι προστάττει 

πατριάρχην αντόν' οΐ καί οντιυσί διεπράξαντο έν μια έβδομάδι διάκονον καί ιε¬ 

ρέα καί πατριάρχην αυτόν έκτελέσαντες. 

Ό Νικηφόρος Β λ ε μ μ ί δ η ς4 διηγείται ότι ό βασιλεύς έφ εαυ¬ 

τόν μετήγαγε τον Αρσένιον καί λόγου μηδενός δεηΟείς άνευ ψήφων, άνεν 

εκλογής άνίερον όντα πάντη πατριάρχην έν ήμέραις πλάττει τρίσί κελεύσει 

μόνη' αντη γάρ ήν νόμων, κανόνων, έθών εκκλησιαστικών κυριεύονσα. Τάς εντός 

τριών ήμερων χειροτονί ας αναφέρει ό Γεώργιος II α χ υ μ έ ρ η ς5 καί τάς 

άποδίδει εις σχετικόν ισχυρισμόν τοΰ, διαδεχθέ>τος τόν Αρσένιον μετά την πρώ- 

την παραίτησίν του, Νικηφόρου του άπό3 Εφέσου.'Ο ίδιος άναφέρει χαρακτηρι- 

στίκώς οτι αί χειροτονίαι του Γρηγορίου του Κυπρίου έγιναν έντός μιας ημέρας®. 

1. Του αΰτοΰ, ένθ’ άνωτ., έκδ. Βόννης, σ. 111. Πρόκειται περί της παραδόσεως 
τοΰ χειρογράφου Ό. 

2. Γεωργίου 3 Ακροπολίτου, £νθ3 άνωτ., έκδ. Βόννης, σ. 113. Ή παράδοσις τοΰ κώ" 

δικός Β. 'Ο Μ. Γ ε δ ε δ) ν (Πατριαρχικοί Πίνακες, σ. 390) άποδέχεται την όίποψιν αύτήν 
καί παραπέμπει εις τόν Γ. Άκροπολίτην, τόν Νικηφόρον Κάλλιστον Ξανθόπουλον, Γρη- 

γοραν, Παχυμέρην. 
3. Θεοδώρου τοΰ Σκουταριώτου, ένθ' άνωτ., £κδ. Κ. Σ ά 0 α, σσ. 511-512* έκδ. 

Η 6 ί 5 6 η 1) β Γ 8, σ. 290. 

4. Νικηφόρου Βλεμμίδου, ΓΙερϊ των κατ’ αύτόν. ’Έκδ. ΙΙβίκβηββΓ^, ένθ’ άνωτ.» 

σ. 45. 

5. Γεωργίου Παχυμέρη, ένθ’ άνωτ., Μιχαήλ, Βιβλ. Β', Ρ72Β-Ρ78 (έκδ. Βόννης, 
σσ. 111-120). 

6. Ένθ' άνωτ., Ανδρόνικος, Βιβλ. Α' (έκδ. Βόννης, II, σσ. 44-45)- χαΐναόν εύρόντες 
άμπελώνος, αργόν ώς έδόχει κάκεϊνον δντα, έκεϊσε τά εΐκότα τελέσας μοναχόν μέν έκ 

λαϊκών άποδείκνυσι, διάκονον δ' έξ αναγνώστου χειροτονεί. Τής 0’ αυτής ήμέρας καί πα- 

τριάρχην ό βασιλεύς έκεΐνον προβάλλεται, 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 28 
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Ό Νικηφόρος Γρηγοράς αναφέρει τήν εκλογήν καί χειροτο- 

νίαν του Αρσενίου, αλλά δεν προσδιορίζει τήν χρονικήν διάρκειαν μεταξύ τών 

χειροτονιών Ού γε μη δεξαμένον προνκρίθη τών άλλ(ον ό μονάχος Αρσένιος, 

ός τηνικαΰτα τον ασκητικόν ήννε δίαυλον περί έν τι τών ασκητηρίων, δ κατά 

τούς τής Άπολλωνιάδος ιδρνται χώρους, άνήρ περιφανής μεν τήν καθ’ έαυΐόν 

αρετήν, τόν όέ τρόπον Απλούς και μή κολλάς εξελίττειν είδώς τάς λαβυρίνθους 

κερί τόν λογισμόν. 'Ιεράται τοίνυν οϋτος καί πατριάρχης χειροτονείται κοινή 

τών τε αρχιερέων γνώμη καί τοΰ βασιλέως τά μέγιστα σνναινοϋντος καί έπι- 

κυροϋντος ώς έθος τήν αρχιερατικήν ψήφον εκείνην. 3 4Επί τούτοις ό βασιλεύς 

παρά τον πατριάρχου χρισθείς καί το στέφος άναδησάμενος προς εκστρατείαν 

παρεσκενάζετο1. 

Καί ό Ιωάννης μητροπολίτης Εφέσου (δ X ε ι λ ά ς) άφίνει νά έν- 

νοηθή ότι κάποια παράβασις κανόνων κατ’ οικονομίαν έγινε κατά τήν εκ¬ 

λογήν τοΰ Αρσενίου- Πόσοι δε κανόνες έν τή χειροτονία τον πατριάρχου 

εκείνον, 3Αρσένιον δή φημι, τον άγιωτάτον, ον καλώς παρωράθησαν; Οιδασιν 

οι γινώσκοντες & φασιν οι κανόνες ούτοι, οΐον ό δέκατος τής έν Σαρδική, 6 ιζ' 

τής α καί β' λεγομένης, προς δέ καί αΐ έρμηνεϊαι αύτών εί δε θέλετε υμείς, λέ- 

γομεν κάκεϊνον τόν πέμπτον τής κατά τον Φωτίου σνστάσης συνόδου, ον 

κανάνος μάλιστα πάντων δυσαποσπάστως ή ύμετέρα πάντως αγάπη έξέχεται2. 

'Ο Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος λέγει δτΐ ό 

Αρσένιος άνήλθε τάς διαφόρους βαθμίδας μέ καθ’ έκάστην ημέραν χειροτονίας, 

άρα εντός τριών ημερών3· 3Αρσένιος μοναχός ό Αύτωρειανός έν Άπολλω- 

νιάδι τή λίμνη ασκούμενος, εϊτα επί Θεόδωρόν τον Αάσκαρη εγκυκλίων γραμ¬ 

μάτων ίκανώς έμπειρος, δς προβληθείς αναγνώστης καί διάκονος καί ίερενς 

εϊτα πατριάρχης χειροτονείται καθ’ έκάστην ημέραν τάγμα λαμβάνων έν τώ 

σπεύδειν έξιέναι τόν βασιλέα .... αύτίκα στέφει. 

Ό Ν. Οοιηηβηιΐδ Ρ&ρα(1ορθϋ]θ8 στοίχων εις τόν Γεώργιον 

Άκροπολίτην δέχεται τήν εντός μιας ημέρας χείροτονίαν τοΰ Αρσενίου κατά 

παράβασιν τών κανόνων1. 

Διαφόρου διάρκειας θεωρούν τάς χειροτονίας οί έρευνηταί άνοιλόγως προς 

τάς πηγάς τάς οποίας χρησιμοποιούν. Ούτως δ’Αντ. Μηλιαράκης 

γράφει ότι εντός τριών ημερών έγιναν αί χειροτονίαι5. Επίσης καί δ I». 

1. Νικηφόρου Γρήγορα, ένθ’ άνωτ., Γ' 1 (£κδ. Βόννης, σ. 55). 

2. λ. ϋ & γ γ ο υ ζ ό 8, ϋοουιηοηΐδ ίηέάίΐδ <ΓΕοο1έ5ΐο1θ£ίθ ΒγζΗπΙίηο, Ρ<ιγϊ5 

1966, σ. 409, δπου καί σχετικά μέ τήν χείροτονίαν. 
3. Παρά λ. - Ρ. Μ ί £ Π 6, ΡΟ 147, στ. 168 Α. 

4. Νίοοίαΐ ΟοπιηβηϊΡ&ρ&άοροΙΐ, ΡΓαθηοίϊοηβΒ Γηγδί&^ο^ΐοββ βχ 
]ιιγθ ο&ηοηΐοο εΐνθ Γβδροη5& 8βχ &\ιΙΗογθ Ν...Ο...Ρ..,, Ρ&ί&νϋ 1697, σ. 132. 

5. Άντ. Μηλιαράκη, ένθ’ άνωτ., σ. 435. 
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Ρ 6 ί ι I·1, ομοίως και ο Μ. Γ ε δ ε ω ν®. 'Ο Σ ω φ ρ . Εύστρατίάδης8 

άκολ'ωΟών ει<ί τον Θεόδωρόν Σκούτερ ιώ την δέχεται την εντός εβδομάδας, 

ένω ό ’Τ ω. Σ υ κ ο υ τ ρ ή ς προβχίν^ εις ένδελεχεστέραν κριτικήν των πη¬ 

γών χωρίς καί νά καταλήγη εις σαφές συμπέρασμα4, καίτοι κατακρίνει τον 
τρόπον έκλογής του Αρσενίου καί τόν παραμερισμόν του Νικηφόρου Βλεμμίδη. 

18) 'Ο συγγραφευς του λόγου ούδέν αναφέρει περί τής συμμετοχής τοΰ 

Αρσενίου είς αποστολήν είς Ρώμην επί Ίωάννου του Γ' του Δούκα του Βατά- 

τζη διά διάλογον μετά του Πάπα. Τήν συμμετοχήν του * Αρσενίου είς τήν άπο- 

στολήν αύτήν αναφέρει ο Θεόδωρος Σ κ ο υ τ α ρ ι ώ τ η ς5- καί επί του βασι- 

λέως Ίωάννου του Δούκα πρέσβυς έξελέγη(—ο Αρσένιος) προς τον πάπαν στα- 

λήναι μετά των αρχιερέων, τον νότε Κνζίκον (= Γεωργίου του Κλείδα) καί 

τον 27άρδεων ( — Ανδρονίκου)8. Έξ άλλου είς τόν κώδικα Υ&ΙΪ0Ηηΐϊ8 Οι\ 

1. Ε. Ρ β I ί ί, ένθ* άνωτ., στ. 1992. 

2. Μ. Γ ε 8 ε ώ ν, Συλλογής κανονικής έφόλκιον, ΕΑ 36, 1916, σ. 3» Ό Μ. Γ ε- 

δ ε ώ ν παραθέτει σχόλιον συγγραφέως του ΤΓ' αί. είς άπόκρισιν του Νικήτα χαρτοφύλακος, 
εΐτα μητροπολίτου Μαρωνείας, είλημμένον έκ τής «Νομικής Συναγωγής» του Δοσιθέου. 
Τό σχόλιον άναφέρεται είς άπόκρισιν του Νικήτα σχετικήν μέ τήν χρονικήν διαδρομήν χει- 

ροτονιών διακόνου, πρεσβυτέραν, έπίσκόπου’ Σχόλιον/Ο άγιώτατος πατριάρχης χνρ 3Αρ¬ 

σένιος τήν σήμερον χειροτονηθείς διάκονος και τη μετ* αίηήν ποεαβύτερος καί τη μετ 
εκείνην πατριάρχης χεχειροτόνηται. Και ό Βουλγαρίας κυρ Λέων, ώς έν ταΐς αυτόν έπι- 

στολαΐς ευρον, τόν Κοψόχειλον 'Ιωάννην τόν Παγωμένον, διάκονον οντα> τφ Σαββάτφ χει- 

ροτον^σας πρεσβύτερον, τη εξής Κυριακή επίσκοπον τής Γρεβενον κεχειροτόνηκε. Ταντά 
φησιν 6 Κνζίκον Θεόδωρος, καλόγηρος ών τον πατριάοχου κύρ 3Αρσενίου. 

3. Σ. Εύστρατιάδου, ένθ* άνωτ., σ. 80. 

4. *Ι ω. Σ υ κ ο υ τ ρ ή, ένθ’ άνωτ., σσ. 272-274. 

5. Θεοδώρου Σκουταριώτου, ένθ* άνωτ. 

6- Κατά τό Θέρος 1253. Έπί τής ύποθέσεως βλ, V. Ε 3 ιι Γ 6 η I, Ββ^θδΙβδ, ένθ’ 

άνωτ., σσ. 126-128, άρ. 1319. Επίσης Ά. Μηλιά ρ ά κ η, Ιστορία,., Νικαίας, ένθ* άνωτ,, 

σσ* 399-400. Ό I. Ρ β 11 I, ένθ* άνωτ., στ. 1999, χρονολογεί τό έτος 1254. Ό *Ι ω. Σ υ- 

κ ο υ τ ρ ή ς, ένθ* άνωτ., σ. 270, τό έτος 1253. Ό V. Είΐ ιι ρ β η I, ένθ* άνωτ., Εβχίΐΐοη Γϋγ 
ΟβδοΙι. υηά ΚίΓοΙιβ, τόμ, 1,1930, στ. 703, τό έτος 1254. Ό Κ. Λ 3 η ΐ η, Εβδ έβΗδβδ, ένθ* 

άνωτ., σ. 66, τό έτος 1254 καί μάλιστα ώς ήγουμενος τής Όξείας. Επίσης ό Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 
Νέα Βιβλιοθήκη..., σ. 64 (άνατύπωσις καί είς τ ο υ α ύ τ ο ΰ, Άρχεΐον..., σ. 328) τό έτος 
1254 καί ώς ήγουμενος τής Όξείας, μετά δέ τήν έπιστροφήν του έκ τής άποστολής ότι συνέ¬ 

γραψε τό δοκίμιον ’Απόδείξις περί του πότε καί διά τίνων ή τής Ρώμης έξέπεσεν έκκλησία. 

Άντιθέτως ό Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, 'Ιστορία του σχίσματος..., σ. 

55, δέν δέχεται 8τι 5 Αρσένιος μετέσχε τής άποστολής, ακολουθών είς τόν Γεώργιον Πα- 

χυμέρην, Βλ. κατωτέρω. Καί ό X. II α τ ρ ι ν έ λ η ς, ένθ* άνωτ., στ. 236, δέν θεωρεί άσφα- 

λή την εϊδησιν. Επίσης ό V. Εα« γθπΙ (Εθ ραρο Αΐβχ&ηάΓβ.. βθ 34, 1935, 

σ. 36) θεωρεί βεβαίαν τήν συμμετοχήν του *Αρσεν£ου είς τήν άποστολήν, Επίσης του 
α ό τ ο ΰ, Εβδ Κβ£6δΙθ8 <1βδ αοίοβ, ένθ* άνωτ. Κατά τόν Σ. Εύστρατιάδην (Άγιο- 

λόγιον, ένθ* άνωτ., σ. 57) ή άποστολή έγινε τό έτος 1255. Τό ίδιον έτος προβάλλει καί^ό 
Ρ. Ροδδΐηιΐδ είς τά σχόλιά του είς τόν Γεώργιον Γϊαχυμέρην (έκδ, Βόννης, τόμ. II, σσ. 

724-725). Ό Ε. Β Γ έ Η ί β Γ (ένθ* άνωτ., στ. 750) τό έτος 1254, πάντως πρό τής 25ης 
Δεκεμβρίου όπότε έστεψε τόν Θεόδωρον τόν Β' τόν Λάσκαριν. 



436 Γϊαναγιώτου Γ. Νίκολοπούλου 

1409, φύλ. 368ν-369ν, σώζεται επιστολή άποδιδομένη εις τον Αρσένιον και 

σταλεΐσα διά του Θεσσαλονίκης Μανουήλ του Δισυπάτου προς τον πάπαν 

Ρώμης Αλέξανδρον σχετική προς πρεσβείαν του πάπα Αλεξάνδρου του Δ' 

κατά τό 1256 περί τής ένώσεως1. 

'Ο Γεώργιος Παχυμέρης άναφέρει τήν αποστολήν αύτήν εις Ρώμην, 

άλλα δεν αναγράφει καί τον Αρσένιον μεταξύ τών απεσταλμένων2. 

Προφανώς ό συγγραφεύς του λόγου μάλλον γνωρίζει καλώς τά πράγματα 

παρά θέλει νά άποσιωπήση τήν συμμετοχήν του Αρσενίου είς τον διάλογον 

μέ τήν Ρώμην διά τήν ένωσίν τών εκκλησιών καί τάς σχετικάς προσπάθειας 

του βασιλείου τής Νίκαιας καθαίρων οΰτω τον Αρσένιον πάσης υποψίας λατι- 

νοφροσύνης προς τήν οποίαν καί ό συντάκτης τοΰ λόγου είναι άντίθετος. 'Ότι ή 

μνεία τής συμμετοχής του Αρσενίου εις τήν πρεσβείαν εις Ρώμην ήτο πλάσμα 

τοΰ, λατινόφρονος κατά τήν εποχήν τής συγγραφής τής ιστορίας, Θεοδώρου 

τοΰ Σκουταριώτου παρετήρησεν ήδη ό Ιωάννης Συκουτρής3. Καί προς τήν 

άποψιν αύτήν συνεπικουρεί ό ύπ’ όψει λόγος εις τόν όποιον δεν μνημονεύεται 

τοιαύτη συμμετοχή τοΰ ’ Αρσενίου. 

Αλλά ποιος είναι ό συγγραφεύς τοΰ λόγου ; 'Ο Ρ & υ 1 Μ α § <1 & Π η ο 

λέγει ότι συγγραφεύς τοΰ λόγου πρέπει νά εΐναι ό Φιλόθεος Σηλυμβρίας, τοΰ 

β'ήμίσεος τοΰ ΙΔ' αί., έργον τοΰ οποίου παραδίδεται εις τόν αυτόν κώδικα 

Πατμίακόν 366, μάλιστα εις φύλλα προ τοΰ λόγου4. Αλλά μεταξύ τοΰ δια- 

1. Έξεδόθη πλημμελώς υπό Τ 1ι. Η&ΐυεογηεΐΐγϊ-Μ. Μ. \ν ο ^ η & γ, Αο4& 

Αΐβχαηάη Ρ.Ρ, IV (1254-1261). (Κοιηαβ) 1966, σσ. 133-136. Ή επιστολή έπιγράφεταΐ' 

Τοϋ άγιωτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κνροΰ Μανουήλ τοϋ Δισυπάτου έπιστολή προς 

τόν πάπαν της πρεσβυτέρας 'Ρώμης κύρ Αλέξανδρον ώς άπό προσώπου τοΰ παναγιωτάτου 

πατριάρχου κύρ Αρσενίου. 

Τώ άγιοίτάτφ καί τιμιοίτάτψ καί μακαριοίτάτιρ πάπρ της πρεσβυτέρας ΓΡώμης κυ- 

ρφ Άλεξάνδρω τώ μεγάλφ άρχιερεΐ τοΰ υψηλότατου άποστολικού θρόνου Αρσένιος έ- 

λέφ Θεοΰ άρχιεπίακοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 'Ρώμης συν τοίς συν έμοί ίερωτάτοις 

άδελφοίς καί άρχιερεΰσιν έν Κυρίω χαίρειν. ’Άρχ. Επαινεί Ιερουσαλήμ τόν Κύριον. Παρά 

V. Π&ιΐΓβηί (Κβ£βΒΐβ&...., σσ. 137-139, άριθ. 1332). Χρονολογείται τό φθινόπωρον 

τοΰ 1256. 

2. Γεωργίου Παχυμέρη, £νθ’ άνωτ., Μιχαήλ, Βιβλ. Ε' (£κδ. Βόννης, I, σσ. 

366-367 )· «αί τό τών πρεσβειών κεφάλαιον ή τών έκκλησιών ένωσίς καί τον παλαιού 

σκανδάλου άναίρεσις. Συγκρίνουν γάρ τό επί τοΰ Δούκα Ίωάννου συνοδικούς γεγονός ποιρ’ 

αιτίαν τοϋ άποστέλλειν έκεϊθεν καί αυμμαχεϊν τοίς έν τη πόλει άποσχέσθαι, ώς ετοίμων 

τών ήμετέρων όντων λειτουργέϊν έκεΐσε καί μνημονενειν τοΰ πάπα ταϋτα ύπίσχνουμένον 

(καί άπεστέλλοντο δ τε Σάρδεων Ανδρόνικος καί ό Κνζίκου Γεώργιος καί τάχ’ άν έγεγόνει, 
εί έκεϊνοι κατεδέχοντο), 

3. Ίω. Συκουτρή, Μνθ’ άνωτ., σ. 270, 

4. Ρβυΐ Μβ^ϊΜπο, Βγζαηίίηβ ΟΙπιγοΙιθβ οί 8β1γιη1)πα. ϋυιηΙ)&Γΐοη; 

0»1ί8 Ρ&ρβΓΒ 32, 1978, σ. 315. 'Ο αύτός λέγει ότι τήν ύπόθεσιν εΐχεν υποβάλει δ Ο. 

Μβ ΓοαΙί, ΝοΙϊζίο άί Ργοοογο β Όβιηβίπο Οίάοηβ,Μ&ηιιβίβ Οαΐεοει β ΤβοάοΓοΜθΗ- 
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λόγου τυϋ Φιλοθέου Σηλυμβρίας καί του λόγου εις τον Αρσένιον παραδίνον¬ 

ται πέντε άλλοι λόγοι ανωνύμως1 καί επομένως ή πρόταξις του έργου τοΰ Φιλό¬ 

θεου Σηλυμβρίας δεν αποτελεί αποδεικτικόν στοιχεΐον διά τήν άπόδοσιν και του 

λόγου εις τον Αρσένιον είς τον μητροπολίτην Σηλυμβρίας2. Έξ άλλου συζη- 

τήσιμον είναι κατά πόσον καί τό άποδιδόμενον είς τον φιλόθεον Σηλυμβρίας 

έργον άνήκει πράγματι είς αυτόν. Διότι τό χειρόγραφον φέρει απλώς ΦιλοΟέου 

ίερομονάχου, μεταγενεστέρα δέ χειρ προσέθηκε Σηλυμβρίας3. 

Πάντως ό συντάκτης του λόγου είς τον Αρσένιον ζη είς τήν Κωνσταντι¬ 

νούπολή, όταν έκφωνή τόν λόγον, διότι γράφει ό τής μεγάλης ταντηαΐ πόλεως, 

τής Κωνσταντίνου φημί- 

Έξ άλλου ο συντάκτης του λόγου ούδέν άναφέρεί περί καταστροφής τής 

Μονής ’Οξείας, τήν οποίαν θεωρεί ύπάρχουσαν, έν άντιθέσεί προς τόν Θεόδωρον 

Σκουταριώτην ό οποίος, όπως εϊδομεν ανωτέρω, τήν γνωρίζει κατεστραμμένην, 

όταν γράφη τήν χρονογραφίαν του* ετι σφζομένης τής ίν τή ’Οξεία μονής. Καί 

επί Γεωργίου Παχυμέρη ή Μονή εις τήν Όξεΐαν νήσον πρέπει νά ύπάρχη, διό¬ 

τι ούτος, ώς είδομεν προηγουμένως, αναφέρει τό έν τή Βαρβάρα κελλύδριον 

του άγιου Νικολάου ώς μετόχιον τής Μονής τής ’Οξείας4. Ή παρά Θεοδώρω 

τω Σκουτοίριώτη μαρτυρία πιθανόν νά είναι συμπτωματική, νά οφείλεται δη¬ 

λαδή είς τόν άντιγραφέα τής χρονογραφίας του, άλλα πάντως είναι σημαντική. 

Είναι δέ καίριον ότι ή Μονή είς τήν Όξείαν νήσον, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 

δεν άναφέρεται πλέον μετά τόν ΙΓ'/ΙΔ' αίΑ 

Επομένως ό συγγραφεύς του εγκωμίου είς τόν Αρσένιον πρέπει νά άνα- 

ζητηθή εντός τής εποχής τοΰ τέλους του ΓΓ’ αϊ. καί των άρχών του ΙΔ' αί. 

*0 Α. ΕΗϊΊι&ΓάΙ; αναφέρει ότι ό Μάξιμος Πλανούδης συνέταξε βίον 

τοΰ Αρσενίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, άλλ’ άμαρτύρως, παρα- 

δόξως6. Καθ’ υπόδειξιν τοΰ διδασκάλου μου κ. Ν. Β. Τωμαδάκη άνέτρεξα 

είς τόν Ρ&1)ΡΪ0Ϊυ8, όπόθεν φαίνεται σαφέστατα ότι ήρύσθη τήν πλη- 

ΙθηΐοΙα βδ αΐΐτί ΑρρυηΙΐ ρβΓ Ια δΙοπΑ άθ11& ίβοΙοβίΑ β άβ11& ΙβΙΙβΓΑίυΓ» 1ΰζ&ηΙϊη& 
δβΐ δβοοίο XIV. ΟΐΙΙ» άβΐ ΥαΙϊοαπο (81υάϊ β Τβδϋ, άριθ. 56) 1931, σ. 247. ’Αλλ’ ό Ο. 
ΜβΓΟβΙϊ άναφέρεται είς τάς τέσσαρας δμιλίας αί ότοϊαι άκολουθοΰν είς τόν διάλογον καί 
όχι είς τό έγκώμιον είς τόν Αρσένιον. 

1. Πρόκειται περί λόγων παραδιδομένων είς τά φύλλα 412-430. Περί τούτων δια¬ 

λαμβάνω είς άλλο προσεχές δημοσίευμα. 

2. Τούτο εΐχε παρατηρήσει καί ό Ί ω, Σακκελίων (£νθ* άνωτ,, 167 ), άλλ’ ούτος 
ώμίλεΐ περί τεσσάρων ηθικών λόγων καί άπό του φύλ, 427. 

3. Βλ. άνωτέρω ύποσημ. 1, σ. 407. 

4. Βλ. άνωτέρω ύποσημ. 3, σ. 418. 

5. Βλ. άνωτέρω σσ. 417-418. 

6. Κ. Κρουμβάχερ {-Γ. Σωτηριάδου), Ιστορία της Βυζαντηνής Λο¬ 

γοτεχνίας, ίνθ’ άνωτ., Αλ σ. 193. Έξ αύτοΰ έπαναλαμβάνει την εϊδησιν καί ό Ν. Γ. Ζ α- 
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ροφορίαν 6 Α. ΕΗγΙι&γϊΙΙ. Πράγματι δ I7 η β γ ΐ ο ΐ υ 8 αναφέρει δτι δ 

Μάξιμος Πλανούδης έγραψε βίον του Αρσενίου, την δέ εϊδησιν μανθάνει έκ 

του Νικολάου Κομνηνοΰ-Παπαδοπούλου1. 

Άλλ’ ο Νικόλαος Κομνηνός - Παπαδόπουλος γράφων περί τής συμμετο¬ 

χής του λαοΰ εις τήν χειροτονίαν των κληρικών, κατά την ορθόδοξον τάξιν, είς 

μέν τό κείμενον λέγει Αοοϊάίδδβ ηυίβηι 8&βρβ, βΐ ΐη βοοίβδίη ηθ8ΪΓ& ίυΐϊΐυΐ- 

Ιιΐδ ο1> Ηιιΐιίδηιοίΐΐ ΙβδΙΐηΊοηΐιιηι & ροριιΐο Γβρβί,ΐίιιιη, ηη&ηΐίβδίυπι βΒί, ηοη 

βχ ΐΐ8 Ιηηΐαηη, ςιζ&β η&ΓΓαί Ρνη1ι*ο]τπι8 Ιββίΐδ θχοβρί.ΐοηβ ηϊΐςυει (ϋ^ηιιβ 

ρβηθ8 ΐ^ηοΓ&ηΙΐ&πι ΡΗοΙί&ηοπίΓη, 8βά βίΐαιη βχ ϊΐδ, ςα&β Ρίβηπάβδ (3) 

οοπίΓηβπιοΓθΐΙ, (ϊυ&βςαβ ιηβηί.ΐ1.υ8 βδί. Ηίβτοΐΐιβυβ (4) 8&οθ11&γϊ«8 ΐη νΐΐ&ηοη 

Ιι&βΓβΙΐοΐ ί&ηΐιιιη 8β<1 βΐ ΐάοΙοΙηΐΓβθ Ρ&Ι&γπ&θ, ςυβηι Ιηπιβη, ο ρικίοι*!, εις 

δέ τήν άντίστοιχον παραπομπήν (3) Ο (β) Τϋ(υΐο) περί χείροτονίας βΐ ΐη 

νΐΙ(&) ΑΓδβηΐΐ ρηΙρΐηΓοΙιββ2. Άλλ’ έκ τής παραπομπής αύτής δεν προκύπτει 

σαφώς ότι δ Ν. Κομνηνός - Παπαδόπουλος αποδίδει βίον του Αρσενίου είς τον 

Μάξιμον Πλανούδην. Τούτο φαίνεται περισσότερον είς άλλο κεφάλαιον τού βι¬ 

βλίου του όπου ακριβώς όμιλεΐ περί τής χείροτονίας τού Αρσενίου καί όπου θά 

έπρεπε νά άναφερθή είς τον βίον αύτόν τού Αρσενίου τον συνταχθέντα υπό τού 

Πλανούδη, εάν πράγματι τοιοΰτον βίον είχεν ύπ’ οψιν του. Τουναντίον είς τό 

καίριον αυτό κεφάλαιον τού βιβλίου του περί τής χείροτονίας τού Αρσενίου 

άναφέρεται είς τά ιστορικά έργα τού Γεωργίου τού 'Ακροπολίτου καί τού Γεωρ¬ 

γίου τού Παχυμέρη3. Επομένως συνάγεται ότι ή παραπομπή ΐη νΐί.(&) Αρ- 

χαρόπουλος, Πλανούδης Μάξιμος, ΘΗΕ 10, ’Αθήναι 1967, στ. 421. Ό Η.-Ο. 

Β β ο 1ι {ένθ’ άνωτ., σσ. 686-687) δέν αναφέρει τύν Μάξιμον Πλανούδην μεταξύ των βιο¬ 

γράφων τοϋ Αρσενίου. 

1. Ο. Ρ 3. & ι* ΐ ο ί ιι 8, ΒίΜΐοΗιβοα Ογ3Θ03, τόμ. XI (έκδ. ΗαΗβδ}, σ. 682. Είς 
τόν πίνακα έργων τοϋ Μαξίμου Πλανούδη· νΐΐ3 ΑΓδβηϊϊ ρ3ΐπ3Γθ1ΐ3β ΟοηδΙ&ηΙΐηορο- 

1ΐΐ3ηί 3 Νίο. Οοιηηβιιο, ρ3£. 74. Άνατυπουται καί έν ^-Ρ. Μ ϊ 8 η β, ΡΟ, 147, στ. 

975-976. 
2. Ν. ΡαροάοροΠ, ένθ’ άνωτ., σ. 74. 
3. <5υοά άβ ΟΓάίηβΙϊοηβ Ρΐιοίΐΐ άίβΐιιιη βδΐ, ϊά άβ ϊηΐΙϊΐΒ άίοβηάαπι ΑΓδβηϊϊ Ρα- 

Ιπ3γοΙι3β βχ ιοοπλοΙιο Οοβηοΐοΐΐ 3(1 ΐ3ουιη ΑροΙΙοηίαάβΓΠ δίΐϊ, υηο (Ιίβ ϋϊ3οοη.ί, δαοβΓ- 

άοϋδ 30 Ρ3ΐΓΪ3Ρθ1ΐ3β ΟΓάϊηβΒ Π3θ1ϊ, ΙΐΙ Π3ΓΓ31 ΟβΟΓ^ΐϋδ (1) ΕιΟ^οΙΙίβΙβ, ί|«ϊ βαιη Ιιο- 

ηοΐηθπι, ςιιβιη ηο&ίδ ΜβΓ^υηίυε ϊηίβΓ βχβπιρί» ρτοροηΐί, ΙϊβΓοβιη νβΐυϋ οΐΐηυβπι &(1 

ουίιΐδ ϊηδί3Γ Ιϊοββί οΓάίηβίΐοηβδ ΓβνοοβΓβ, δίιιρίάιίΓη θί ϊβηθΓ3ηΙβπι ηΐοη3ο1ιυηι 3ρρβ1- 

Ιβί, Ιβοίυπι ΐη Ιοοαπι δβρΐβηίίδβΐιηί Βίβπιγάββ, ςιιϊ άβάΐ^ηβίιΐδ Ρ&οίϊβηΐδ ρΓ3βΒδδΒ, 

βχβιηρίο ΓβνβΓ3 ηοΒίηοΓΒίκΙο βΐ θΓ3βοί3 άϊ^ηο ο1ά3ί38 ϊηδυΐδδ οοπδίβιιίίδδΐπΐΘ Γβου- 

83νΐΙ, υΐ ϊάβΓΠ (2) Πο§;οίίΐθΐ3 θΙ Ογ36οιιβ βΐ ΡΙιοίϊβηυΒ ααΙΙιοΓ Π3ΓΓ31, βο Ιαυάαί.. 

ϊάβπι, ίηςτΐ3Γη άβ ΑΓδβηϊϊ άίββηάυιη ΐηϊίϋδ, 30 άβ Ρ1ιοίΪ3ηί8. (^υοά ηοη β^ο, &υΙ 

θΓ3βοιΐ3 βίκιιιϊβ βχ ΟΓΐΙιοάοχίδ 3δδβΓΪπιυδ. ΑδδβπΙ ϊηίβΓ ββδβοΐβδ ΡΙιοΙϊϊ νΐΓ, υΐ, ϊη- 

ςυιί (3) Ρ3β1ιγιη6Γβ8, ρΐβίβΐβ 3β νίΓΐυΙβ οβίβ&ηδ βί 3 Μιΐδϊδ ηιϊηΐηβ βΐΐβηυδ ζβΐΐ 3ΐ>- 

υηάβ Ιιβίϊβηδ ϊΐ3 υΐ ρι·ο Εοο1βδΪ3 ίρ8Ϊιΐδ<ϊυβ 1ββϊ1)υ8 ηβ^ΐββΐίδ βχ3Γάβ5ββΓθί,, ΝϊοβρΗο- 
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«βίΐϋ ραΙή&ΓοΙιαβ δεν άναφέρεται είς συγκεκριμένον έργον του Μαξίμου 
Πλανούδη, άλλ’ είς έξιστόρησιν στηριχθεΐσαν είς τάς διηγήσεις του Γεωργίου 

’Λκροπολίτου καί του Γεοιργίου Παχυμέρη. 

"Οπως καί εάν έχη το πράγμα, ο Ν. Κομνηνός- Παπαδόπουλος δέν άναφέ- 

ρεται είς τον ύπ’ οψει βίον, διότι, όπως φαίνεται έκ του περιεχομένου, ό συντά¬ 

κτης του εγκοσμίου δέν αναφέρει συμμετοχήν του λαοΰ κατά τήν εκλογήν καί 

-/ειροτονίαν του Αρσενίου. Τουναντίον, κατά τον βίον, ό Αρσένιος εκλέγεται 

θεία έπεμβάσει καί βασιλική επιθυμία1. 

Άλλ’ άνεξαρτήτως τής πληροφορίας του Ν. Κομνηνοΰ - Παπαδοπούλου 

ό ύπ’ όψει λόγος είναι δυνατόν νά άνήκη είς τον Μάξιμον Πλανούδην; "Ας ίδω¬ 

μεν εγγύτερον τά πράγματα. Ό συντάκτης του εγκωμίου γνωρίζει καλώς τήν 

περιοχήν τής μητροπόλεως Νικομήδειας καί ιδιαιτέρως τά περί τήν Άπολλω- 

νΐάδα καί τήν λίμνην της. Καί ό Μάξιμος Πλανούδης κατάγεται έκ τής περιο¬ 

χής αύτής2. Ό άγιολόγος τονίζει τήν συγγένειαν τοΰ Αρσενίου μέ τήν οικογέ¬ 

νειαν των Χούμνων. Καί ο Μάξιμος Πλανούδης συνδέεται προς τούς Χούμνους3. 

Τό ύφος του λόγου είναι υψηλόν καί αποπνέει παιδείαν άνθρωπιστικήν, οία ή 

τοΰ κύκλου τοΰ Μαξίμου τοΰ Πλανούδη. Ό Μάξιμος Πλανούδης είναι καί έξ 

άλλων αγιολογικών έργων του γνωστός4. ΤΑρά γε είναι δυνατόν νά οφείλεται 

τό ύπ’ οψει έγκώμιον είς τήν γραφίδα τοΰ Μαξίμου Πλανούδη; 

πιε ΕρΚβ&ϊηιΐδ ΜβίΓοροΙΐΙβκ ΑΓδβηίϊ ϊρδϊιΐδ ΒΐιοεβδδΟΓ βΐ ΡδΙπ&ΓοΙιβι ΟΡ. Ιδ, οατη ίη 
δγηοδο ΟοηδΙ&ηΙϊηοροΙϊΙβηα δβ ιηοηθυδ, νίΐ&ςιΐθ Ατδβηϋ δβοβδδοπδ δΐή ςυββδίΐο 
ηοΐα βδδβΐ, &£ίϊπηανϊΙ ρτορ&Ι&ιη, ΑΓδβηπ Οηϋη&ΙϊοηθΓΠ οοιΗτα οαηοηβδ ίυΐδδβ, Ιβδίβ 
θοόθίτι (4) Ρ&οΗγπίθΓβ. Ν. Οοπιηοηϊ Ραρ3δορο1ΐ, ένθ’ άνωτ., σ, 132. Αί 
παραπομπαί άναφέρονται 1) Ιη ΟΙίΓοηίο. 3(1 &ηη. 1255· 2) οοάβΓη Ιοοο’ 3) ΗΐδΙοΓ. 1. 2, 
ο. 15· 4) Πήδβπι. 

1. Αλλά καί είς τάς άλλας πηγάς διά τόν Αρσένιον δέν άναφέρεται συμμετοχή τοΰ 
λαοΰ κατά τήν έκλογήν καί τήν χειροτονίαν. Καί τοϋτο είναι 6ν προσέτι στοιχεΐον διά νά 
άποδειχθή ή άναξιοπιστία τοΰ Ν. Κομνηνοΰ - Παπαδοπούλου τήν όποιαν έπεσήμανεν ήδη 
ο V. I 3ΐι γθπ(, ό μόνος πού παραπέμπει άπ’ ευθείας είς τόν Ν. Κομνηνόν - ΙΙαπαδό- 

πουλον (έν ϋΤΟ, 12, Ρ&Πδ 1935, στ. 2250), γράφων ΕΚτόβΓίΗ δ3Π3 Οβδοό. άοτ όγζ. 

ίιΐΐ. ρ. 99 ί&ίί ΐΏθηίΐοη ά’υηε νϊβ δ’ΑΓδέηβ, ρβίπ&τοΗβ δβ Οοηδίδηΐΐηορίβ (ιπογΙ θη 
1273). Μ&ΙΙιβυΓβδβηηβηΙ, 1β δβοΐ ΑαΙβυΓ & δϊβηαΙβΓ ββΙΙβ οβυνΓβ, ΟοΓηηέηβ Ρβραδοροΐϊ, 
οοηιρίβ ρβπηΐ οθδ ιη&1ί3ϊΙβυΓ8 1Ϊ116Γ&ϊΓββ δοηΐ οη ηβ δαυταΐΐ ίτορ δβ δέίΐβΓ. Επίσης 
ό α ύ τ ό ς (αύτόθι) δτι δύο λόγοι άποδίδονται είς τόν Μάξιμον Πλανούδην όπό τοΰ Ν. 

Κομνηνοΰ-Παπαδοπούλου, άλλα δέν άνευρίσκονται καί είναι ζήτημα έάν ποτέ υπήρξαν. Ό 
0 3 Γ 1 \Υ β η δ β 1 πάντως (Ρΐαηαάβδ, έν ΡβαΙγ’δ-λΥίδδοΛνβ, ΚΕ 20, 1950, στ. 2202- 

2253) δέν αναγράφει βίον τοΰ Αρσενίου μεταξύ των έργων τοΰ Μαξίμου Πλανούδη καί 
αύτός θεωρεί τόν Ν. Κομνηνόν-Παπαδόπουλον άναξιόπιστον (υηζιινβΓΐ35.$Ϊ£). 

2. Ο. \ν 6 η δ ο 1, ένθ’ άνωτ., στ. 2203-2204. 
3. Ν.Γ. Ζαχαροπούλου, ένθ’ άνωτ. στ. 420. 

4. Είς τούς άποστόλους Πέτρον καί Παύλον, είς τόν μεγαλομάρτυρα Διομήδην, 
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Κοινά στοιχεία μεταξύ του λόγου εις τον Αρσένιον καί τής ακολουθίας 

τήν οποίαν πρό ετών έξέδωκα υπάρχουν καί ύποσημειοΰνται κατά τήν έκδοσίν. 

Ό συντάκτης του λόγου φαίνεται καλός γνώστης των κατά τον Αρσένιον καί, 

καθ’ όσον σώζεται ό λόγος, φαίνεται ότι αί πηγαί του είναι άμεσοι. Αποφεύγει 

θέματα τά όποια είναι δυνατόν νά θίξουν τήν ορθόδοξον στάσιν τού Αρσενίου 

καί νά τού προσάψουν υποψίαν φιλολατινισμοΰ, όπως εις τήν περίπτωσίν τής 

ύποτιθεμένης πρεσβείας εις τον πάπαν, άντιθέτως μέ όσα γράφει ό «άρσενιά- 

της» Θεόδωρος Σκουταριώτης. Τουναντίον επισημαίνει τήν διάστασίν του μέ 

τούς Λατίνους καί τήν έξ αιτίας ταύτης άναχώρησίν του άπό τήν Όξεΐαν νήσον. 

Τούτο σημαίνει επί πλέον ότι εύρισκόμεθα εις τό κλίμα τής άντιλατινικής πο¬ 

λιτικής τού Ανδρονίκου τού Β' τού Παλαιολόγου. ΓΙαρά ταύτα δ συντάκτης 

δέν παραλείπει νά τονίση τήν παρουσίαν τού Μιχαήλ τού Η/ τού Παλαιολόγου 

εις κρίσιμους στίγμάς τού βίου τού Αρσενίου, όπως ή χειροτονία του εις πα¬ 

τριάρχην. Δυστυχώς δέν σώζεται τό πλέον ενδιαφέρον τμήμα τού εγκωμίου 

πού πρέπει νά άναφέρεταί εις τά τής άντιθέσεως καί διαμάχης Αρσενίου καί 

Μιχαήλ τού Η' τού Παλαιολόγου καί ακολούθως τού Άρσενιατικοΰ σχίσματος. 

Ό συντάκτης τού λόγου δέν παραλείπει νά παρεισαγάγη θαυμαστά τού 

βίου τού αγίου Αρσενίου. Τούτο είναι στοιχεΐον άπαραίτητον διά τό έγκώμιον 

τού αγίου, παράλληλον προς τον «άγιον» βίον. Μνημονεύεται τό όραμα τού πα- 

τρός τού Αρσενίου* Πλήν άλλ' έτι νηπιάζοντας τον οσίου καί τής πρώτης 

ηλικίας, ώς εφημεν, άψαμένου, ό πατήρ εν όράματι τής νυκτός όρα τον Χρι¬ 

στόν ώς επί θρόνον χερονβικοϋ τής τον παιδός κεφαλής καθήμενον καί τά μέλ¬ 

λοντα προαγορενοντα αντφ συμβήαεσθαι. Μνημονεύεται ή άποκάλυψις τού 

πατριάρχου Γερμανού τού Β' διά τον Αρσένιον* ο δε καί έδέξατο προθύμως 

αυτόν εκ τίνος άποκαλνψεως κινηθείς. Μνημονεύεται τό θαυμαστόν κατά τήν 

άφιξιν τού Αρσενίου εις τήν Όξεΐαν νήσον* Καί τοίννν έν τή νήϋψ περαιω- 

θέντος προφητικοί σάλπιγγες ήχησαν πάντας κινονσαι προς τήν τούτον νπάν- 

τησιν. Μνημονεύονται τό όραμα τού Αρσενίου διά τήν κλίμακα του Τακώβ 

καθώς καί τά προφητικά χαρίσματα τά όποια άπέκτησεν* Τούς εκεί δέ απεί¬ 

ρους όντας όφεις τε καί σκόρπιους ένυδρους τε καί χερσαίους καί τά των κω- 

νώπων πλήθη ον δύναταί λόγος δηλώσαι. Άλλα καίτοι των θηρίων τούτων μέ¬ 

σον ό αθλητής άγωνιζόμενος κλίμακα εθεάσατο άπό γης εστηριγμένην εις 

ουρανούς, κατά τον μέγαν εκείνον 5Ιακώβ, ήν άναβάς προφητικών ηύμοίρησε 

χαρισμάτων καί τά μέλλοντα δαψιλώς προηγόρενσε. Ού δή καί πολλά μέν θαύ¬ 

ματα είργασμενού τήν τε των δαιμόνων γενναίως κατενεγκόντος φάλαγγα 

ζώντός τε έν νουθεσία Κυρίου καί άλως συν είναι τοϊς άγγέλοις φιλονεικοΰντος. 

Μνημονεύεται ή εκλογή του ώς θεόθεν χρησμός, έφ’ όσον ή άνάπτυξις τού Εύαγ- 

είς τήν ταφήν τοΰ Κυρίου καί τόν Θρήνον τής Θεοτόκου (βλ. Ο. \Υ β η <ϊ β 1, ένθ’ άνωτ., 

στ. 2208-2209). 
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γέλιου έδειξεν έκλεκτόν τόν Αρσένιον* Και τό ιερόν Εύαγγέλιον άναπτύξας,—&> 

της σΓ/ς αγαθότητος Χριστέ βασιλεύ! —«αυτός και οί μαβητα'ι αυτού» εύρε γε- 

γραμμένον .... Και προς την σύνοδον ευθύς και την σύγκλητον δείκνυσι τον χρη¬ 

σμόν, σοφως εντεύθεν τα κατά τον μέγαν απαντα προειπών..,. Τότε δ’ ονν τον 

θεόθεν εύρεθεντα χρησμόν συνεχώς άνελίττευν και πρός αυτόν ατενώς άφορών,... 

Μνημονεύεται θαυμαστή διήγησις, πού συνέβη κατά την εκλογήν του Αρσε¬ 

νίου* Πέρδιξ διωκόμενος ύπό ίέρακος καταφεύγει είς τήν σκηνήν του Θεοδώ¬ 

ρου τού Β' τού Λασκάρεως και σώζεται, ό δέ ιέραξ αποκεφαλίζεται υπό τού 

βασιλέως. Τά δύο αυτά πτηνά συμβολίζουν τό μέν Πέρσην, τό δέ Σκύθην. 

Ή συρροή αυτή των «θαυμαστών» εύρίσκεται είς άρμονίαν μέ άλλας διη¬ 

γήσεις ιστορικών καί χρονογράφων τής έποχής καθώς καί τής ακολουθίας τού 

Αρσενίου, όπως ε’ίδομεν καί κατά τήν εκδοσίν της1. Τούτο εΐναι απαραίτη¬ 

τον διά νά συνταχθή βίος, συναξάριον καί εγκωμιαστικός λόγος είς άγιον. Αλ¬ 

λά δεικνύει επίσης μίαν προηγμ.ένην παράδοσίν κατά τήν οποίαν ό Αρσένιος 

προσκυνεΐταί ώς άγιος καί ή άγιότης του εΐναι πασίδηλος, όχι μόνον από τήν 

άγιότητα τού βίου, αλλά καί άπό τά θαυμαστά πού τον περιβάλλουν ήτά όποια 

αύτός πράττει. Καί αύτά δέ κατά τήν έξιστόρησιν τού σωζομένου μόνον τμή¬ 

ματος τού εγκωμίου τό όποιον άναφέρεταί είς τήν μέχρι τής πατρίαρχείας 

περίοδον. ίΗ απουσία μνείας τής συμμετοχής τού * Αρσενίου είς τήν αποστο¬ 

λήν προς τόν πάπαν, ή οποία μόνον διά νά προσαφθή φιλολατινισμός είς τον 

άγιον ήτο δυνατόν νά εύσταθήση, όδηγεΐ είς τούς χρόνους του Ανδρονίκου τού 

Β' τού Παλαιολόγου καί οχι τού φιλοδυτικού Μιχαήλ του ΙΙ', επί τής έποχής 

τού οποίου γράφει ό μνημονεύων τής συμμετοχής τού Αρσενίου Θεόδωρος 

Σκουταριώτης. "Ολα αύτά άνάγουν τήν συγγραφήν τού εγκωμίου είς εποχήν 

τουλάχιστον μεταγενεστέραν τής πρώτης άνακομιδής τού λειψάνου τού Αρ¬ 

σενίου έπί Γρηγορίου τού Β' τού Κυπρίου, τό 1284 έτος2. Αλλά δέν νομίζω 

ότι ό χρόνος συγγραφής τού έγκωμίου εΐναι δυνατόν νά άναχθή είς τάς τελευ¬ 

ταίας δεκαετίας τού ΓΔ' αί., ότε πλέον ή έ'ντασις περί τόν Αρσένιον έχει κοπά¬ 

σει καί ό άγιος, ήδη άπό τό α' ήμισυ τού ΓΔ' αί., έχει λησμονηθή, Προσφορω- 

τέρα μου φαίνεται ή εποχή τής τερματισμού τού Άρσενιατικαΰ σχίσματος, 

δηλαδή ό Σεπτέμβριος τού 1310 έτους. Παραλληλιζομένου δέ τού έγκωμίου 
πρός τήν Ακολουθίαν προς τιμήν τού Αρσενίου νομίζω ότι δίδεται τό σύνολον 

των λειτουργικών εκδηλώσεων πρός κατάπαυσιν τού Άρσενιατικού σχίσματος 

καί πρός τιμήν τού άγιου. 

1, Π. Γ. Νικολοπούλου, Ανέκδοτος άκολουθία.,σ, 379, 

2. 'Ο Μάξιμος Πλανούδης έχει γράψει Στίχους είς τόν ναόν του Αγίου Άνδρέου 
6ν άνήγειρεν ή πρωτοβεστιαρία ήρωελεγείους, δηλαδή του έν τη Κρίσει, <5του μετεφέρθη τό 
λείψανον του Αρσενίου μέ τάς φροντίδας τής πρωτοβεστιαρίσσης Θεοδώρας Ραούλαι\ας. 

Οί στίχοι παρά «Γ.-Ρ. Μ ΐ £ Ο ο, ΡΟ 147, στ. 4175-6. 
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Έάν συγγραφεΰς του εγκωμίου είναι ό Μάξιμος Πλανούδης, τότε πολλά 

πράγματα δικαιολογούνται. Τό υψηλόν ΰφος, ή εύαισθησία περί τήν εκθεσιν 

των θαυμαστών καί υπερβατικών, ή έπισήμανσις τών σχέσεων μέ τήν οικογέ¬ 

νειαν Χούμνου, προς τήν οποίαν ό Μάξιμος Πλανούδης συνδέεται καί είναι 

ευγνώμων καί κυρίως ή λεπτομερής γνώσις τής περιοχής τής Νικομήδειας 

καί μάλιστα τής περί τήν λίμνην τής Άπολλωνιάδος, όλα αύτά συνδυάζονται 

προς τό πρόσωπον του Μαξίμου Πλανούδη. Βεβαίως τούτο παραμένει επί του 

παρόντος ελκυστική ύπόθεσις καί μέλλουσαι έρευναι θά άποδείξουν τον συγ¬ 

γραφέα του εγκωμίου. Πάντως καί εις καταφατικήν άπάντησιν τό έγκώμιον 

τούτο δεν εΐναι οπωσδήποτε εκείνο τό όποιον εΐδεν, έάν εΐδε πράγματι τοιοΰ- 

τον, ό Ν. Κομνηνός- ΙΙαπαδόπουλος, όπως είπομεν ανωτέρω. 

Έξ άλλου πιθανός συντάκτης του Εγκωμίου εΐναι δυνατόν νά είναι ό Νι¬ 

κηφόρος Χουμνος γνωστός διά τήν προσφοράν του είς τήν διευθέτησιν του Άρ- 

σενιατίκοϋ σχίσματος. Πρόσθετος λόγος είς τούτο εΐναι οί συγγενικοί δεσμοί 

μέ τον 1 Αρσένιον οί όποιοι τονίζονται είς τό έγκώμιον. Άλλ’ ό Νικηφόρος 

Χοΰμνος δεν προέρχεται έκ τής περιοχής Νικομήδειας. 

Είς τον παρόντα βίον εκφράζεται περίεργος διά τά βυζαντινά πράγματα 

θεωρία περί τών σχέσεων τών δύο εξουσιών, τής πολιτικής καί τής έκκλησία- 

στικής, άντίθετος προς τά μέχρι τουδε γνωστά περί συναλληλίας τών δύο έξου- 

σιών. Έξαίρεται ή υπεροχή του πατριάρχου, του χρίοντος, έναντι του βασιλέως, 

του χριομένου* Ταντης (= τής έκκλησίας) γάρ εστι κεφαλή ό Χριστός, ον τύ¬ 

πον φέρων ό πατριάρχης και τω βασιλικώ χρίων έλαίω τούς βασιλεύοντας 

πειθήνιους αν τούτους εικότως εχοι καί τοϊς αντοϋ θελήμασιν εικοντας. Τό γάρ 

χρίον μεΐζόν εστι τον χριομένου ώσπερ καί το άγιάζον δήπον του άγιαζομένον. 
Εί δει ούν τά έλάττω τοϊς μείζοσι πείθεσθαι, μείζων δέ ή εκκλησία ής ό Χρι¬ 

στός κεφαλή, ού τήν εικόνα φέρει 6 πατριάρχης, πάντως δεϊ καί τον υπό τού¬ 

τον άγιαζόμενον καί χριόμενον βασιλέα ώς ενδεή τής τοιαύτης χάριτος οντα, 

δοϋλον δέ — καί γάρ παρά πατριάρχου λαμβάνει — πείθεσθαι τή έκκλησίφ καί 

τφ ταντης εξηγουμένω πνεύματικώς εικόνα Χριστού, ώσπερ έψημεν} φέροντι. 

Άλλ’ οί πολλοί τών κρατούντων. ’Αλλ’ όμως είς τό σημεΐον τούτο κολοβοΰται 

ό κώδιξ καί δεν έχομεν τήν τόσον ένδιαφέρουσαν άνάπτυξιν τής θεωρίας περί 

υπεροχής τής εκκλησιαστικής εξουσίας, καί μάλιστα του πατριάρχου, έναντι 

τής πολιτικής πού έκπροσωπεΐται άπό τόν βασιλέα. 

'Η ώς άνω θεωρία εΐναι σημαντική διά τήν 6λην θεώρησιν του θέματος 

τών σχέσεων τών δύο έξουσιών. Καίτοι υπενθυμίζει πως την παποκαισαρικήν 

άντίληψιν, όμως εΐναι δυνατόν νά ένταχθή εντός του άναγεννωμένου καί κυ- 

ριαρχοΰντος μοναχικού πνεύματος, πάντοτε σχεδόν άντιτιθεμένου πρός τήν πο¬ 

λιτικήν έξουσίαν, κατά τά τέλη τοΰ ΙΓ' καί τάς άρχάς του ΪΔ' αί., καθώς καί 

του άρχομένου κινήματος τοΰ ησυχασμού. Τό θέμα εΐναι μέγα καί δέν εΐναι 
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δυνατόν νά εξαντληθώ είσαγωγικώς κατά την έκδοσιν του εγκωμίου εις τον ά¬ 

γιον Αρσένιον, βέβαιον είναι ότι ό άγιολόγος προσφέρει απόψεις πρδς έρευναν 
σημαντικάς1. 

Έξ άλλου ό άγιολόγος εμμέσως άπαντα είς τάς κατηγορίας, τόσον του 
Γεωργίου 5 Ακροπολίτου2 όσον καί του Νικηφόρου Βλεμμίδου3, 6τι ό βασιλεύς 

Θεόδωρος ό Β' ό Αάσκαρις έπροτίμησε τον Αρσένιον έναντι του Βλεμμίδου 

διά νά τον έχη υποχείριον4. Καί μέ τάς δύο άπόψείς δεν άντιφάσκει ή ύπόθεσις 

τής άποδόσεως του εγκωμίου είς τον Μάξιμον Πλαναύδην. Μοναχός αυτός τής 

Μονής τής Χώρας καί τής Μονής του Ακατάληπτου έχει συνείδησιν τής έκ- 

κλησιαστίκής δυνάμεως, μάλιστα κατά τήν εποχήν του Ανδρονίκου τοΰ Β'. 

Αί πηγαί του λόγου δεν είναι σαφείς. Παρατηρούνται κοινά σημεία μέ τάς 

ιστορήσεις του Γεωργίου Άκροπολίτου καί του άρσενιάτου Θεοδώρου Σκου- 

ταριώτου. Των συγγραφέων τούτων καθώς καί άλλων ύποσημειουνται κατά τήν 

παρούσαν εισαγωγήν τά κοινά χωρία. Αλλά φαίνεται οτι 6 άγιολόγος άντλεΐ 

μάλλον εκ τής προσωπικής γνωριμίας μέ άνθρώπους τοΰ κύκλου του Αρσε¬ 

νίου καί ίσως τοΰ οίκου των Χούμνων. 

Ό άγιολόγος προς έπίρρωσιν των άπόψεών του ή διά νά διακοσμήση 

1, ΈπΙ παραδείγματι ό Αθανάσιος 6 Α' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, όλί- 

γον πρδ τής καταπαύσεως τοΰ Άρσενιατικοΰ σχίσματος, φοβείται μήπως θεωρηθή υπερ¬ 

βολικός έκδηλώνων άντιθέτους απόψεις πρός τόν αύτοκράτορα* Καί ταντα διήλθον, λέγει, 
ου κατεξονσιάζειν θέλιον και όφρΰν αϊρειν ή κέρδους γλιχόμενος κοσμικού—οι) μά τους 
υπέρ άρετής των πατέρων άγώνας και τήν αυτών βάδιαιν.'—άλλα τά πρέπον τή έκκλησίφ 
και ταίς ψνχαϊς κράτιστόν χρεωστών και λέγειν καί βλέπειν πραττόμενον άγαπάν. ΙΙρός 
τόν αύτοκράτορα. ’Έκδ, ένΑΙϊοβ-ΜβΓχΜ&ίίΓχΤ&Ι&οΙ, Τόβ Οοιτβδροηάβηοβ 
οί ΑΙΙι&ηβδίυδ I Ρ&ΙγϊλγοΗ οί Οοηδίαηΐίηορίβ. ΙιβΙΙβΓδ Ιο ΙΛβ βιηρβΓΟΓ ΑηάΓοηΐοαδ Π, 

ιυβιη1)βΓ8 οί ΙΙιβ ϊιηρθη&1 ίδηηϊΐχ &ηά οίίίοϊδίδ. Αη οάίΐϊοη, ίρ&ηδίιϋοη 3ΐηά οοιηιηβη- 
Ιαι·χ βγ Α. - Μ. Μ. ...Τ... , Όυπι1)&Γίοη θ3ώδ,\ναδ]υηβίοη Ό.0.1975, σσ. 172-174), 

2. Λέγει ό Γεώργιος ’ Ακροπολίτης· ταπεινωτέρους γάρ καί μέτριους είναι τό φρό¬ 

νημα τους πατριαρχεύοντας οί κρατούντες έθέλουαιν καί προσπίπτειν ενχερώς τοϊς σφών 
αυτών βονλήμασι ώς προατάγμααΐ' τούτο δέ μάλλον οί άγροικότεροι πάαχοναΐν’ ουδέ γάρ 
εχουαι τοϊς λόγοις θαρρεϊν, οί δέ περί λόγους άκαμπέστεροι φαίνονται καί τοϊς εκείνων 
όρισμοϊς άντιπίπτουσιν (Γεωργίου Άκροπολίτου, ένθ’ άνωτ., παρ. 53’ έκδ. Βόννης, σσ. 

112-113· έκδ. Η β ΐ § 6 Π 1) β Γ β, σσ. 106-107). 

3. Γράφει ό Νικηφόρος Βλεμμίδης πλήρης πικρίας διά τήν άποτυχίαν του- Καί δεί- 

κννσιν (= ό Θεόδωρος ό Β' ό Αάσκαρις) έκ προοιμίων, μάλλον δέ έκ πρώτης προτάαεως, 

μη χρήζων κατασκευής οΐον δεινόν νπερέβημεν (Νικηφόρου Βλεμμίδου, Αυτοβιογραφία, 

ίνθ’ άνωτ). Βλ. καί προηγουμένως, σ. 433. 

4. Οί μελετηταί δέχονται συνήθως τήν άποψιν 6τι ό Αρσένιος ήτο ύποχείριος τοΰ 
Θεοδώρου τοΰ Β' τοΰ Λασκάρεως. Βλ. προχείρως Γ. Ρ β I ϊ I, έν ϋΤΟ 2, στ. 1992. Κακώς 
ό Δ.Σ. Μπαλάνος (Οί Βυζαντινοί Εκκλησιαστικοί συγγραφείς. Άθήναι 1951, σ. 128) 

γράφει οτι ό Αρσένιος άνήλθεν είς τόν πατριαρχικόν θρόνον πρωτοβουλία του Μιχαήλ τοΰ 
Η' τοΰ Παλαιολόγου τό έτος 1255. 
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την συγγραφήν του χρησιμοποιεί διαφόρους συγγραφείς καί ώς έκ τούτου 

άποδείκνύεται ίκανώς πεπαιδευμένος. Παρέχει χωρία ή άφίνεί νά διαφανοΰν 

απηχήσεις έκ τής * Αγίας Γραφής, τόσον τής Παλαιάς Διαθήκης οσον καί τής 

Καιιής Διαθήκης. Ιδιαιτέρως παρέχονται χωρία των Έαλμών, των Κριτών, 

τής Γενέσεως, των Παραλειπομένων, του Α' των Βασιλειών από την Παλαιάν 

Διαθήκην. Τών Α' καί Β' προς ΚορινΟίους, τής Α' προς Τιμόθεον, τής πρας 

Γαλάτας, τής προς Έφεσίους, τής προς Εβραίους έπιστολών από την Καινήν 

Διαθήκην. Δηλαδή κυριαρχούν τά ποιητικά καί ιστορικά βιβλία τής Παλαιάς 

Διαθήκης καί αί έπιστολαί του άπ. Παύλου έκ τής Καινής Διαθήκης. Κατά την 

έξιστόρησιν τής εκλογής τοΰ Αρσενίου ώς πατριάρχου επανέρχεται ό Λουκάς. 

Άπό τούς Πατέρας τής Εκκλησίας τήν πρώτην θέσιν κατέχει, τόσον έξ 

έπόψεως χωρίων όσον καί έξ έπόψεως ψυχικής συγγένειας, 6 *Ιωά\νης ό τής 

Κλίμακος τον όποιον ό άγιολόγος γνωρίζει εις πλάτος καί χρησιμοποιεί. Ακο¬ 

λουθούν ό Γρηγόριος Νύσσης, ό Γρηγόριος δ Θεολόγος, ό Μέγας Βασίλειος, ό 

ψευδοΔιονύσιος ό ’ Αρεοπαγίτης, ό Θεοδώρητος Κύρου, ιδιαιτέρως ό τελευ¬ 

ταίος διά τον εμπλουτισμόν τοΰ γλωσσικού οπλισμού τοΰ συγγραφέως. Τά 

σχετικά παράλληλα χωρία ύπεσημειώθησαν κατά τήν έκδοσιν τοΰ κειμένου. 

'Ο κόσμος του συγγραφέως δεν εΐναι δυνατόν νά προσδιορισθή (ολοκλη¬ 

ρωμένος, διότι το έγκώμιον σώζεται ελλιπές κατά τό μεΐζον μέρος. ’Αλλ’ όμως 

είναι χαρακτηριστικόν ότι ό συγγραφεύς τονίζει τήν παιδείαν τοΰ άγιου καί 

τήν προτίμησιν τής εκκλησιαστικής άπό τής θύραθεν. 'Ο άγιολόγος υπερηφα- 

νεύεται διά τήν πρωτεύουσαν τοΰ Κράτους, τήν Κωνσταντινούπολή, καί ζωγρα¬ 

φίζει έντόνως τήν συμπαθειών του αυτήν* Τήν τών πόλεων βασιλεύουσαν, τήν 

Κωνσταντίνον ταύτην, φημί) ήν όπως τό μεσαίτατον έλαχε γης και ήπείρψ μεν 

άρίστη, γονιμωτάτω δε γειτονεί Θαλάσση, παρακείμενά τε έχει πελάγη ώς βασι¬ 

λίδα ταύτην δορνφοροϋντα και τά προς χρείαν άπαντα ταις δλκάσι κατά πάσαν 

πνευμάτων κίνησίν παραπέμποντα, μέγεθος τε όσον ούκ άλλη τις τών πόλεων 
έσχηκεν ούκ άν τις οϊμαι καί νπόθεσιν ιστορίας ίδιαν ταντα ποιούμενος Ικανώς 

άρκέσειε διελθεϊν. Είναι ό υπερήφανος κάτοικος καί πιστός υπήκοος τής βα- 

σιλίδος τών πόλεων, τής προ ολίγων μόλις χρόνων έπανακτηθείσης1. 

1. Πρέπει νά κατέλθωμεν αιώνα διά νά έπανεύρωμεν άλλον ύπερήφανον κάτοικον τής 
Κωνσταντινουπόλεως, τόν Ιωσήφ Βρυέννιον. Βλ. σχετικώς, καθώς καί κείμενα, Ν. Β. 

Τωμαδάκη,Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400. Έν Άθήναις 1947, σ. 

73 (έπανέκδοσις* τοΰ αύτοΰ, Σύλλαβος Βυζαντινών Μελετών καί Κειμένων, τεϋχος 
δεύτερον, έν Άθήναις 1961, σ. 605). 

Συναγωγή μικρού άριθμου εγκωμιαστικών τής Κωνσταντινουπόλεως χωρίων συγ¬ 

γραφέων εύρίσκεται κατά τά σχόλια είς τόν Γεώργιον 1 Ακροπολίτην της έκδόσεως Βόννης 
(ένθ’ άνωτ., σσ. 205-207 ). 
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Πέρα του θαυμασμοί) προς τήν πρωτεύουσαν τής αυτοκρατορίας 6 συγ- 

γραφεύς του εγκωμίου θαυμάζει τον άνθρωπον. Ισόμοιρος του θείου ο άνθρω¬ 

πος, τής αυτής φύσεως μέ τον Θεόν. Καί διά νά επιβεβαίωσή την άποψίν του 

αυτήν ανατρέχει, έσφαλμένως βεβαίως, εις τον Γρηγόριον Νύσσης1 2. Συμφύ¬ 

ρει τάς άναμ-νήσεις του έκ του Γρηγορίου του Θεολόγου8 καί του Γρηγορίου 

Νύσσης3 * * * * καί προσφέρει τό σχετικόν χωρίον Οΰκ άρα μέγα μόνον ούδέ τίμιον 
άνθρωπος, άλλ’ ήδη καί θεία τις μοίρα, κατά τον είπόντα Νύασης θειον Γρη~ 

γόριον. Τίμιον μέν ώς τοΐς άσωμάτοις καί νοητοϊς διά την προσονσαν αντίο 
νοεράν προσήκον αϊσθησιν, μοίρα δε θεία ου διά τό τον Θεού Λόγου μόνον 
πρόαλήμμα καί τήν άρρήτως αυτω περί ημάς γεγενημένην απόρρητον κένω- 

σιν, άλλα καί διά τήν άνωθεν κατ’ εικόνα καί καθ' όμοίωσιν συστάδαν ήμΐν 
ευπρέπειαν. Μέγα γάρ, ώς αληθώς μέγα, το τήν ήμετέραν ταντηνί φύσιν τήν 
οντω γηΐνην καί κάτω βρίθουσαν είς τοσοντον νψους διά τής κατ’ ευσέβειαν 
άρετής άνήκειν αίθερίαν γενομένην καί κουφήν, ώς καί μέχρις ονρανοϋ τρίτου 
φθάνεΐν καί άρρητων άξιοϋσθαι ρημάτων καί άλως χάριτι θεόν γίνεσθαι, σνμ- 

μορφουμένην αντίο. Ό πόθος του άγιολόγου δεν είναι τόσω ή άκρίβολογία περί 

τήν ενδείξιν τής πηγής του όσω ό πόθος νά συναισθανθή τό μέγα μυστήριον 

τής ίσομ,οιρίας του άνθρώπου προς τον Θεόν. Βεβαίως πρόθεσίςτου είναι \ά έξ- 

άρη τήν αγιότητα του Αρσενίου καί νά τόν πλησιάση πρός τήν θείαν φύσιν. 

Αλλά ή πρόΟεσις αυτή παρέχει πρότυπα ζωής διά τόν Χριστιανόν καί δή καί 

τόν λόγιον Χριστιανόν του ΙΔ' αί. 'Τπό τήν έπίδρασιν του άναγεννωμένου αν¬ 

θρωπισμού των άρχών του ΙΔ/ αΐ. καί υπό τήν έπίδρασιν τού άναγεννωμένου 

διά του ησυχασμού ασκητισμού ό άγιολόγος τονίζει τάς σχέσεις τής θείας καί 

1. 'Ο Γρηγόριος Νύσσης, όπως έξ αυτοψίας των έκδεδομένων έργων του πιστοΰ- 

τ«ι, δέν παρέχει σχετικόν άνάλογον χωρίον, ουδέτερος των δύο Γρηγορίων, ό Νύσσης καί 
ό Ναζιανζηνός, παρέχει σχετικόν άνάλογον χωρίον. Κατά παράδοξον τρόπον τό σχετικόν 
χωρίον του εγκωμίου αποδίδεται κατ’ ίσομοιρίαν καί είς τούς δύο Γρηγορίους. 'Ο είς 
όμιλει περί του «μεγάλου» καί του «τίμιου» τοΰ άνθρώπου, ό δ’ έτερος περί τής θείας 
«μοίρας» τοΰ άνθρώπου. 

2. Έκ των σχετικών χωρίων τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου σταχυολογώ* ”Η βούλε¬ 

ται μοίραν ήμάς όντας Θεόν καί άνωθεν ρεΰσαντας (.1,- Ρ. Μ ϊ £ η £■, ΡΟ 35, στήλ. 865* 

παρά Βιβλ. Έλλ. Πατ., 59, σ. 65, στίχ. 31-32). 

3. Έκ των σχετικών χωρίων τοΰ Ι’ρηγορίου Νύσσσης σταχυολογώ* α') Μέγα άνθρω¬ 

πος διά τήν τιμήν μηδέν διά τήν ΰλψ (.Ι.-Ρ. Μ ί £ η 6, ΡΟ 44, στ. 257, 280)* 

β') Μέγα άνθρωπος και τίμιον άνήρ έλεήμων («Ι.-Ρ. Μΐ£ηε, ένθ’ άνωτ., στ. 273-289)* 

γ') Ούκοϋν τής μεν πόλεως οΐκήτωρ έατίν, τό μέγα και τίμιον χρήμα, ό όντως άνθρωπος 
(<ί.-Ρ. Μ ί £ η 6, ένθ’ άνωτ., στ. 605Α). 

Συναγωγήν χωρίων έκ τών Πατέρων καί των άλλων Βυζαντινών συγγραφέων περί 
άνθρώπου ευρίσκει τις προχείρως είς Δωροθέου Σχολαρίου, Ταμεΐον, τόμ. Α', 

Άθήναι 1883, σσ. 252-272. 
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^ - — -ΐνφρ 6}7Γ0ν) 

είναι αποτέλεσμα, κατά τον άγιολόγον, τής ορθοδόξου θεωρίας του Θεοΰ > 

του άνθρώπου*. 
και 

* Ένώ είχε συνταχθή ή παρούσα έργασία ή κ. ΚαΙϊΐ Μ&οπάβε είχε τήν καλωσύνην νά 

μου άποστείλη φωτοτυπίας της εργασίας της 8&ΐηίδ &ηά δεάηίϊιοοίΐδ ΐη ΙΙίθ β&Γΐγ Ρ&Ι&ίο- 

]ϋ£θ3ΐη ρθΠΟίϊ (έν τόμω )* ΤΗβ Βγζ&ηΙΐηβ 8&ΐηί. ΚουΓίθβηΙΗ δρηη£ 8γτηρθ5ΐυηι οί Βγ~ 

ζ&ηίιηβ δΐυϋϊβδ βύίίβά 1>γ 8 β γ £ θ ί Η & ο 1ϊ β 1. Ποηάοη 1981, σσ. 67-87. Γνωρίζει 

τήν έκδοσίν μου της ακολουθίας εις τον άγιον “Αρσένιον και έξ αυτής τό έγκώμιον εις τόν 

άγιον “Αρσένιον και τήν πραετοιμαζομένην ύπ* εμού έκδοσιν. “Από μικροταινίαν χρησιμο¬ 

ποιεί τό κείμενον του Πατμίακου κωδικός καί υποστηρίζει διαφόρους θέσεις ανάλογους προς 

τάς όποιας ευρίσκει τις κατά τήν διαπραγμάτευσιν εις τήν παρούσαν μελέτην μου. Ούτως 

επί παραδείγματι δέχεται τήν άποψιν του συζύγου της ότι συγγραφεύς είναι ό Φιλόθεος Ση- 

λυμβρίας. Υποστηρίζει ότι τό έγκώμιον είναι άπάντησις είς τάς άπόψεις του Μιχαήλ του Η' 

Παλαιολόγου καί μάλιστα του φερέφωνου του, του Γεωργίου νΑκροπολίτου. “Ακόμη ότι ά 

“Αρσένιος δεν είναι άνάδειξις της στιγμής υπό του Θεοδώρου του Λασκάρεως, άλλα υιός 

μιας Καματηρής, ότι ή έκλογή του είναι θεία έπιλογή, έν άντιθέσει πρός τόν Μιχαήλ τον Η' 

τόν Παλαιολόγον. “Επίσης ό “Αρσένιος ήτο διακεκριμένον πρόσωπον έφ“ όσον ήτο υποψήφιος 

διά τόν πατριαρχικόν θρόνον των ^Ιεροσολύμων. Τό έγκώμιον έγράφη διά Κωνσταντινουπο- 

λιτικόν άκροατήριον, έχει κοινά μέ τήν διήγησιν του Θεοδώρου του Σκουταριώτου,*άλλά 

υπάρχουν καί διαφοραί όφειλόμεναι ίσως είς ένα βίον του “Αρσενίου ό όποιος είναι π ηγή του 

Εγκωμίου. Παρατηρεί οτι παρέχεται διάφορον όνομα του πατρός, ότι δεν παρέχεται τό επώ¬ 

νυμών του, ότι παρέχονται τρεις υποψήφιοι διά τόν πατριαρχικόν θρόνον της Κωνσταντινου¬ 

πόλεως, ένφ ύπο του Θεοδώρου του Σκουταριώτου παρέχονται τέσσαρες, ότι άποσιωπάται 

τό γεγονός τής πρεσβείας είς τήν Δύσιν. Επισημαίνει τήν σημείωσιν του έγκωμιαστοΰ διά 

τήν υπεροχήν του “Αρσενίου έναντι του αύτοκράτορος, ένω ά Θεόδωρος Σκουταριώτης ση¬ 

μειώνει τήν ύποδεεστέραν θέσιν του πατριάρχου έναντι του βασιλέως. 

Έξ άλλου ή συγγραφεύς υποστηρίζει ότι ή άκολουθία είς τόν “Αρσένιον πρέπει νά έ¬ 

γράφη κατά τήν επί Γρηγορίου του Β' του Κυπρίου γενομένην άνακομιδήν (1283-1284) καί 

όχι κατά τό έτος άρσεως του “Αρσενιατικοΰ σχίσματος (1310). Άλλ“ όπως γράφω είς τήν 
έκδοσιν τής άκολουθίας, μόνον τότε ήτο προσπελάσιμος ή 'Αγία Σοφία είς τούς Άρσενιά- 

τας καί φαίνεται πιθανωτέρα ή χρονολόγησίς της κατά τήν έποχήν αυτήν, “Επί τή εύχαιρίφ 
παρέχω φωτοτυπικόν πίνακα του φύλ. 116ν του χειρογράφου τού Μετοχιού τού Παναγίου 
Τάφου εν Κωνσταντινουπόλει ύπ“ άριθ. 648 όπου παρέχεται ή “Ακολουθία είς τόν “Αρσένιον 

(βλ. φο>τ.). 
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Κώδιξ Ί. Μονής Ίωάννου του Θεολόγου Πάτμου 366, φύλ. 430ν-434ν. 

Ϋ Λόγος εις τ(ό)ν άγιον Αρσένιον π[(ατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως)] 

10 

15 

20 

1. Ούκ άρα μέγα μόνον ουδέ τίμιον [(άν(θρο)π)ος)], άλλ' ήδη και θεία 
τ(ις) μοίρα κ(α)τ(ά) τον είπόντα Νύσσης θειον Γρήγορων. Τίμιον μέν ώς 
τοΐς άσωμάτοίς και νοητοΐς διά την προσονσαν αντώ νοεράν προσήκον αϊσθη- 

(σιν), μοίρα δε θεία ον ά(ά τό τον Θ(εο)ϋ Λόγον μόνον πρόσλημμα και την άρ- 

ρήτ(ο)ς) αντώ περ'ι ημάς γεγενημένην απόρρητον κένωσιν, αλλά και διά την 
άνωθεν κατ’ εικόνα και καθ' όμοίωσιν σνστάσαν ήμϊν ευπρέπειαν. Μέγα γάρ, 

ώς αληθώς μέγα, το τήν ήμετέραν ταντηνί φύσιν, την οντο) γηινην και κάτω 
βρίθονσαν, εις τοσοντον νψονς διά τής κατ' ευσέβειαν αρετής άνήκειν α'ιθερίαν 
γενομένην καί κουφήν, ώς καί μέχρις ου(ρα)νον τρίτου φθάνειν καί άρρητων 
άξιονσθαι ρημάτων καί δλως χάριτι θ(εό)ν γίνεσθαι, συμμορφουμένην αντφ. 

Τό δέ καί υπέρ γην ετ' 8ντα καί κατά τον όρώμενον τουτονί βίον διάγοντα ον 
βραχύ τι παρ' άγγέλους, κατά τον προφήτ(ην), ήλαττώσθαι μόνον, άλλα μι¬ 

κρού δέω λέγειν καί μείζονος ή κατ' αυτούς τετυχηκέναι τον σχήματος, 

τούτο δέ άρα πώς ούκ άν εϊη θαυμάτων επέκεινα; Καί μην καί τον συζύγου 
δεήσαν λυθήναι θεία προνοία τήν ψυχήν σώματος, τή μέν γε τό πολίτευμα έν 
ον(ρα)νοϊς νπάρχ(ει), εξ ού καί σ(οηή)ρα άπεκδεχόμεθα Κ(ύριο)ν *Ι(ησοϋ)ν 
τό τής ταπεινώσεως ημών μετασχηματίσοντα σώμα. Αυτό μέντοι τούτο ου¬ 

ρανίου καί άθανάτ(ον) μοίρας μετεσχηκός πάντα θείως εργάζεται νόσων με¬ 

γέθη λΰον, θράση δαιμόνων ^λαΰνον καί τοΐς γε πιστενονσιν άλως εύπορα καί 
βαδια τά προς σωτηρίαν αντοϊς ήκοντα καθιστών άπαντα. Οϋτω μέγα καί τί¬ 

μιον άν(Θρωπ)ος χρήμα καί μοϊρά τις άντικρυς θεία. Καί τις άν άξίως ή έννοή- 

σαι ή ε'ιπεϊν ή έκπλαγήναι περί τηλΐκούτ(ων) γουν δνναιτο; Καί, ώς έοικε, 
κατά τον μακάριον Παύλον, ούχ όμολογουμένως μέγα μόνον έστί τό τής εύσε- 

1. ΓΓκροιμ. κ' 6 9. Β' Κορ. ιβ' 2 12-13. ιΚαλμ. η' 6 ('Εβρ. β' 7,9) 19-20. 

Πρβλ. Α' Κορ. ιγ' 2 22-24. Α' Τιμ. γ' 16 

1. άνθρωπος δαρρίβνί βχ ν<ϊΓ8. 20-21 3. προσήκων εοά. 12-13. (μιχροϋ) βυ- 
ρβτ Ιΐηβ&πι έκείνο έλλείπει βΙΙβΓα ηιβηιι ροβίθι·, 15. (δεήσαν) βιιρβΓ Ηηθ&ηη χρείας 
ένατάσει αΙΙβΓα ΓΠ3ηυ ροβίθι1. 

4. Πρόσλημμα. Πρβλ. τό του Γρηγορίου Ναζιανζ. (<Ι.-Ρ. Μ ί % η θ, ΡΟ 36, 424 Β). 

8. Λιά τής κατ' ευσέβειαν Αρετής. *0 Ισίδωρος Ιίηλουσιώτης θεωρεί τήν ευσέβειαν 
κορυφήν των άρετών (ί.-Ρ. Μ ΐ £ η θ, ΡΟ 78, στ. 948). 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 29 
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βείας μυστήριον, άλλα και. υπέρ ον δή που τδ τ(ής) εύσεβεί(ας) μυστήριον 
25 γέγονε. Τοϋτο πολλοϊς μεν ύπήρξε και Ιδεϊν καί παθείν, των πάντα μέν ώς ον~ 

δέν ύπερβάντων, Χ(ριστό)ν δέ έαντοϊς μόνον ώς αληθή μαργαρίτνρ', άντι πάν¬ 

των βονληθέντων έλέσθαι, ονκ άφορισθεΐσι μόνον εκ μήτρας ονιV εκ μητρός 
κοιλίας άγιασθεϊσιν, άλλ* ήδη πον και προσκληθεισι καί πιστευθεισιν εναντίον 

εθνών τε και βασιλέων τδ θειον καί υπέρ παν καί φ παν δή που κάμπτει γόνυ 

30 βαστάζειν όνομα, πάντων δέ μάλιστα καί δς ήμίν ευφημίας αφορμή πρόκειται 

σήμερον. 

2. Ούτος δέ έστι τις; 'Ο θείος ιεράρχης καί μέγας 3Αρσένιος, δ τής με¬ 

γάλης ταυτησί πόλεως, τής Κωνσταντίνον φημί, ποιμήν τε καί πρόεδρος, το 
μέγα κλέος τής οικουμένης, ό λαμπρός εωσφόρος, δ άσβεστος λύχνος τής τον 

35 Χ(ριστο)ϋ έκκλη(σ)ί(ας), ό άσειστος στύλος, ή κρηπίς των δογμάτων, ή τής 
■ 431 αλήθειας σχά ] [(μνος, ό τής δικαι)]οσννης ζ(νγός), δ τά καθαρά [(τής πί- 

στεως τ)>\ηρήσ( ας) δόγματα, δ τής αλήθειας ζηλωτής, τον πν(ενματ)ος όργα- 

νον, αηδών ή πολύφωνος καί ενλαλος. 

3. Τούτου την κάτω πατρίδα καί ρέονσαν καί γένος τδ άπδ γής, εί καίτινες 

40 μάλιστα τοντοις εγκαλλωπίζοντ(αι) καί τάς άφορμάς έντεϋθεν τον λόγου λαμ- 

βάνονσιν, οϋ μοι λέγειν δοκεϊ' αρκεί γάρ τούτω ή άνω 'Ι(ερονσα)λήμ, ήν 

27-28. Πρβλ. Γαλάτ. β' 15 

24-25. τής εϋσεβείας μυστηρίου γέγονε βχ οογγ. ΐη οοά. 36-37. (στά)μνος, ό 

τής δικαιοσύνης ζ)νγός, (ό τά καθαρά) τής πίστεως τ(ηρήσας) Γ&δϋΓ&πΐ ίη οοϋ. 
δΐιρρίβνΐ 

26. Περί, τοΰ Κυρίου ώς μαργαρίτου πρβλ. τό τοΰ Ισιδώρου Πηλουσίώτου, Διατί 

λέγεται ά Κύριος μαργαρίτης (^· ~ Ρ· Μ ΐ § Π β, ΡΟ 78, στ. 301 ). 

33-34. Πρβλ. το της άκολουθίας εις τόν Αρσένιον* τής πόλεως τούτης γάρ γέγονε 

πρόεδρος \ οικουμένης τε άπάσης πατριάρχης (στίχ. 29-31) ένΙΤ. Γ. Νικολοπού- 

λ ο υ, Ανέκδοτος άκολουθία, Ινθ’ άνωτ., σ. 377.Επίσης* τών μοναζόντων δόξα καί ποιμήν 

οικουμένης {στίχ. 2) (£νθ’ άνωτ., σ. 376). 'Ομοίως* άνεδείχθης καύχημα οικουμένης (στίχ. 

205) (ένθ’ άνωτ., σ. 383). 

34. Πρβλ. το της άκολουθίας* τής Βνζαντίδος τό κλέος (στίχ. 1) (ένθ’ άνωτ., σ. 376). 

34. Βλ. καί στίχ. 190. Εωσφόρος— αύγερινός. Ό Θεοδώρητος Κόρου (ιΙ.-Ρ. 

Μ ΐ § η 6, ΡΟ 80, στ. 545) λέγει* εωσφόρος, τό τής Αφροδίτης άστρον λέγεται. 

34. Πρβλ. τό της άκολουθίας1 Χαΐρε τής άληθείας λύχνος ό έμψυχος (στίχ. 130) 

(ένθ’ άνωτ., σ. 381). 

37. Πρβλ. τό της άκολουθίας* 'Ως ζηλωτήν άληθείας ελεγκτικόν (στίχ. 11) (ίνΟ’ 

άνωτ., σ. 381). Επίσης* Αρσένιε μάκαρ, ζηλωτής | τής άληθείας καί ταύτης έλεγχος (στίχ. 

123-124) (ένθ’ άνωτ., σ. 380). 

39. Πρβλ. τό έκ τοΰ α' τροπαρίου της Α' φδής τοΰ κανάνος τών Χριστουγέννων τοΰ 
Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού* Νεανικώς απασα σύν τρόμω κτίσις,... ήενστή γεγώσα, κ&ν 

σοφώς έκαρτέρει. 
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έκληροισατο, άφ' ής καί τήν νπαρξιν έσχομεν, εϊ κάκεΐθεν δεινώς γεν διά την 
παοόιβασιν άπερρύημεν. ΕΙ δέ και την κάτω σαφώς έξετάζειν έθέ?,ει τις, εν- 

ρήσει τήν των πόλεων βασιλεύουσαν, την Κωνσταντίνον ταντην φημί, ήν 
όπως τό μεσαίτατον έλαχε γης και τ) πείρα) μεν άοίστη, γονιμιοτάτω δέ γειτονεΐ 
θαλάσση, παρακείμενα τε έχει πελάγη ώς βασιλίδα ναύτην δορνφορονντα και 
τά προς χρείαν Άπαντα ταΐς όλκάσι κατά πάσαν πνευμάτων κίνησιν παραπέμ- 

ποντα, μέγεθος τε δσον ούκ άλλη τις των πόλεων εσχηκεν, ονκ άν τις οίμαι 
καί ύπόθεσίν ιστορίας ιδίαν ταϋτα ποιούμενος ΐκανώς άρκέσειε διελθεϊν. 

4. Γένος τώ μεγάλφ επισημότ(α)τ(ον) και είς κόσμου προσθήκην και 
λαμπρότ(η)τ(α) τής αυτόν συντελούν π(ατ)ρίδος, Θ(ε)ώ δι ευσέβειαν όλικώς 
και τήν άλλην ήν εϊχεν απασαν άρετήν άνακείμενον. Τού γάρ βήλον κριτής ο 
τον Θείου τοϋδε π(ατ)ήρ υπήρχε και δικαστής άκριβέστατος, ιθύνων τή δίκαια 
κρίσει και διεξάγων καλώς τον έν τή πόλει πάντα λαόν, Θεόδιορος όνομα τω 
άνδρί. "Η δέγε μ(ήτ)ηρ αύτω Ειρήνη καλούμένη εκ τον των Καματηρών κατή- 

γετο γένους, έξ ών οί τά μεγάλα δννηθέντες παρά βασιλενσιν έγένοντο, Οί και 
τάς πρώτας των άρετόϋν δρεπόμενοι και τω τού Θεόν πόθοι φλέγόμενοι, τον 
μέγαν Αρσένιον, τον νυν ενφημούμενον, εις φως ήγαγον. "Ος, (δσπερ τ(ις) 

ευθύς είς πάσαν τήν κτίσιν γίγας, έξέδραμε, κατά τό προφητικόν λόγων, και 
είς πάσαν τήν γήν έξήλθεν ό φθόγγος τής αυτόν αρετής. 

5. Νήπιος μεν γε ών έτι άξιωθείς τον Θείου βαπτίσματος Γεώργιος ονο- 

μάζεται. Και τήν πρώτην γε παριών ηλικίαν, τον π(ατέ)ρα τον Λόγον Θ(εό)ν 
σαφώς έξηρεύνα. 7Ω καί καθηγεμόνι χρώμενος καί τάς οί'(ρα)νίονς σννερ- 

γούσας εχων δυνάμεις, τάς των αγγέλων ώς εφικτόν έώρα χυροστασίας. "Οθεν 
καί μήπω του π( ατ )ριαρχικον θρόνον καί τής μεγίστης αρχής διψά μένος των 
ον(ρα)νίων έντός ήν άνακτόρων καί τοντοις σννανλιζόμενος, ώσπερ εφημεν, 

58-59. Πρβλ. Γεν. ι' 8, Α' ΙΙαραλειπ. α' 10 60. 'Γαλμ. ιη' 4 

β * 

55-56. γένους κατήγετο οοά. 

45. Συνήθως οί ποταμοί άποκαλοϋνται γόνιμοι. ΓΙρβλ. Αεΐλοζ γονιμώτατος (έκ πα¬ 

πύρων βλ. Δ. Δ η μη τρ άκου, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, τόμ. 2, 

στ, 1676 β, λήμμα" γόνιμος). Επίσης γόνιμον ΰδωρ ποταμών (Παλατίνη Ανθολογία, 

τόμ. Θ', έπιγρ. 277). 

64. Πρβλ. τό του Μ. Βασιλείου* Πάντας διαβάς τω λόγω τον υίωανόν νττερκνφαζ 
και ύπερόνω τούτον γενόμενος μόνη όιανοίμ περίβλεψαι τά εκεί κάλλη, στρατιάς έπονρα- 

νίονς, χοροστασίας άγγέλων. (Όμιλία ιε', ΓΙερί πίστεως. .1.-Ρ. Μ ί ς η ρ, Ρ(ϊ 31, στ- 

465 καί έκδοσιν Β.Ε.Π., 54, σ. 153, στίχ. 4-7). 

66. Καί κατωτέρω, στίχ. 312. Ή χρήσις τοϋ όρου ανάκτορα διά τό βασιλικόν έν- 

διαίτημα άντί του συνήθους παλάτιον έπανέρχεται μέ τούς λογίους τοϋ ΙΓ' - ΙΔ' αί, 'Αλλ’ 

όμως άπαντάται ήδη είς τήν προϊουστινιάνειον έποχήν (Ζαχαρίας Μυτιλήνης, Θεοδώρητος 
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τοΐς ιεράρχαις ώμίλει ην( εν ματ )ικώς καί ηνφραίνετο των οροί μενών πάντων 

καταφρόνησή ας) και Θ( ε )ώ μόνω ζών καί πολιτευόμενος, ώσπερ έξης προϊών 
ό λόγος δηλώσει.Πλήν άλΤ έτι νηπιάζοντος τοϋ οσίου και τής πρώτης ηλικίας, 

70 ώς εφημεν, άψαμένον, ό π(ατ)ήρ εν όράμ(α)τ(ι) τ(ής) ννκτός όρα τόν Χ(ρι~ 

στό)ν ώς επί θρόνου χερονβικοϋ τής τοϋ παιδός κεφαλές καθήμενον και τά 

ϊ. 431ν μέλλοντα προαγορεύοντα αντώ σνμβήσεσθαι. Νουνεχής τοίννν υπάρχων ] καί 

κατά νουν έχων το τοιοϋτον ένύπνιον τόν παΐδα περιήγεν ασφαλώς εν παιδεία 
κα[(ί νον)]θεσία Κ(υρίο)υ καί δς τούς τύπους καί χαρακτήρας τής ενοι- 

75 κούσης αύτώ χάριτος τοϋ άγιου πν[((εύματ)οςγ\ύπεδείκνυεν, ώστε καί οπα¬ 

δός ήν ό π(ατ)ήρ ταϊς έν πν(εύματ)ι διατριβαις τον παιδός, εϊ καί ό παϊς ονκ 

έξ έλειπε τά τον θείου νόμου πληρών πρός αυτόν καί τοντφ ύποτασσόμένος. 

6. Τοϋ οϋν π(αχ)ρ(ό)ς αύτοϋ τόν βίον άπολιπόντος έν τή τής Περιβλέπτου 

μονή—έκεΐ γάρ ηύλίζετο τό μοναχικόν σχήμα ενδεδνμένος—οτεκαί ή νπερόφρνς 
80 τ(ον Λατίνων χειρ την Κωνσταντινούπολ(ιν) έχονσα έν τούτη βασιλεύουσα ήν, 

κατά τό προφητικόν λόγι(ον), ό δίκαιος οϋτος μίσήσας έκκλησίαν πονηρευομέ- 

νων καί μετά ασεβών καθήσθαι μη ανεχόμενος, των τήδε άπάρας Βιθυνίαν κατα¬ 

λαμβάνει έν Νίκαια τά βασίλεια εχοντος τοϋ τότε βασιλεύοντος Λουκάς 3Ιω(άν- 

νον) καί Γερμανόν τον θειοτ(ά)τ(ον) τόν π(ατ)ριαρχικόν έν ταύτη θρόνον κο- 

85 σμοϋντος. Βραχύν ούν τινα χρόνον διατρίψας έν τή τον Χούμνον σκηνή—καί γάρ 

ήν καθ’ αίμα φκείωμένος αύτώ—τω Θειοτ(ά)τ(ω) π(ατ)ριάρχη ό καλός οντος 

προσεισι παϊς.'Ο δέ καί έδέξατο προθνμως αύτ(όν) εκ τίνος άποκαλύψεως κινη¬ 

θείς καί Κασταμονίτη τινί τούτον έκδίδωσιν, άνδρί τά θεϊα σοφω καί παντοδα- 

ποΐς λόγοις κομώντι, ιν* έκεΐ την έγκύκλιον παίδενσιν έκμαθών όντως έπειτα 

00 χών μειζόνων άρξηται άκροάσεων. Πνκνάς δέ καί ό π(ατ)ριάρχης τάς εισηγήσεις 

73-74. Έφεσ. ς' 4 81-82. Πρβλ. Ψαλμ. κε' (κζ') 5 

Κόρου* βλ. Δωροθέου Σχολαρίου, Ταμεΐον, ένθ’ άνωτ., τόμ. Α', σ. 234). Επί¬ 

σης Απαντάται καί κατά τον ΙΑ' αί., π.χ. εις τόν Νικήταν ’Αγκύρας· τό χθές καί προ 

τούτης επί των βασιλικών άνακτόρων κατονειδισθήναι (βλ. «I. ϋ^ΓΓουζέδ, ϋοοιι- 

ιπβηΐδ ϊηβάΐΐδ ά’Εοο1ό8Ϊο1θ£Ϊβ Βγζ&ηΙΐηβ, Ρ&Π3 1966, σ. 214). 

83. Τον τύπον Λονκός χρησιμοποιεί καί 6 Μάξιμος Πλανούδης· τό τον Δονκός 
όνομα (Τω Βαρδαλή κυρώ Ιωάννη έπιστολή κα', Τ Γ β 11, σ. 38,10). 

89. ΙΙερί της έγκυκλίου αλλά καί γενικώτερον της παιδεύσεως των Βυζαντινών βλ. 

προχείρως Φαίδωνος Ί ω. Κουκουλ έ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός. Τόμ. 

Α', Άθήναι 1948, σσ. 105-137. 'Ο Ιωάννης Τζέτζης εις τάς «Χιλιάδας» του ώς έξης 
περιγράφει τδ περιεχόμενο*,/ της έγκυκλίου παιδείας· 

εγκύκλια μαθήματα καλούνται | ό κύκλος τό σνμτιέρααμα πάντων των μαθημάτων, | 

γραμματικής, ρητορικής, αυτής φιλοσοφίας | καί των τεσσάρων δέ τεχνών των ύπ αυτήν 

κειμένων, | τής άριθμούσης, μουσικής καί τής γεωμετρίας, | καί τής ούρανοβάμονος αυτής 
αστρονομίας. 11, τμήμα 377, Ιιβοηβ). 

90. «Μείζονες Ακροάσεις» προφανώς εΤναι ή άνωτέρα παιδεία. Περί της άνωτέρας 
παιδείας κατά τόν ΙΓ' καί τόν πρώιμον ΙΔ' αί. βλ. Ο. Ν. Ο ο η Β I & η I ί η ί (1 β 8, Ηΐ- 
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προς αυτόν έποιεΐτο ηθικήν άπασαν πολιτείαν καί την πρακτικήν άρετ(ήν) αυ¬ 

τόν έκπαιδενων, ιν εν καιρώ και τής θεωρητικής άπολαύειν έχοι ραδίως καί ος 
τή σννεχεϊ των διδασκόμενων άκροάσει πληττόμένος, ώσπερ πυρίτης λίθος εκ 
μικρόν σπινθήρας εις πυρσόν περιφανή τε καί μέγαν άνήψεν ώς έν βραχεί καί 

95 τους εκεισε πάντας φοιτώντας ακριβώς έξενίκησε. Τους των ποιητών τοίνυν 
μύθους καί τάς άδολεσχίας δυσχεραίνων άκούειν, εχων έν έαντώ τον Χ(ριστ)όν 
ώς ύδωρ λαλουντα ζών, την έντεχνον ναύτην καί σοφιστικήν επιστήμην άφείς, 
άπρίξ τον Ευαγγελίου καί των θεϊκών) επιστολών ειχετο τον μεγάλου Παύλον 
καί τούς άλμυρούς άποκλνσας των λόγων, τά βάθη τον πν( εν ματ )ος ερευνών 

100 ννκτωρ τε καί μεθ’ ημέραν ούκ έπανετο. "Οθεν νηστείαν καί άγρνπνί(αν) το- 

σαντην έκτήσατο ώς κλίνεσθαι μηδαμώς, όρθιος δέ, καθά φη(σιν) ή ιστορία 
τόν Σαμουήλ, ίστάμενος ύπνον τε καί τροφής μικρόν άπογενόμενος τούς δα- 

βιτικούς αποστηθίζουν ψαλμονς νουνεχώς εψαλλεν εν καταννξει ψυχής καί καρ¬ 

διάς. "Ελεημοσύνην δέ ώς ονδείς τών απάντων ήσπάσατο, ώς πολλάκις βονλη- 

105 θήναι πραθήναι καί δοθήναι πτωχ(οΐς). Δείγμα δέ τούτο το νυν ήμϊν λεχθησό- 

μενον. Σκηνώσας γάρ, ώς εϊρηται, ποτέ έν τή τοϋ Χούμνον εκείνου οικία καί 
πάσαν έξονσίαν τών έν εκείνη λαβών, άπαντα τά εκεί προσόντα πτωχ(οις) έ- 

δίδον, ον βρώματα μόνον καί πόματα αλλά καί χρνσόπαστα ενδύματα καί σηρι¬ 

κά τή τον Χ(ριστο )ν κατά κράτος αγάπη νικώ μένος. Είσελθόντος τοίνυν τοϋ 
110 Χούμνον εν τώ κελλίω έν φ τά αντοϋ κειμήλια έκειντο καί τά πλείω τούτων μή 
I. 432 όρώντος, τόν δέ | [(τον Χ(ριστο)ν')] μαθητήν έν αντώ ευρών, «τις ό συλήσας 

ταντα;» συν μειδιάμ(α)τι ήρετο. Καί ό τον ειρηνικόν Χ(ριστο)υ μαθητής, 

«οί ταίς θνραις παρακαθήμενοι πένητες», πραεία τή φωνή άπεκρίνατο, «καί, 

εί μή σήμερον είσήεις, ούκ αν οιμαί τι τών ενταύθα περίελείφθη». Τί το έντεν- 

115 θεν; Πόθον έν τή ψυχή άκατάσχετον έσχε πάντων τών βιοτικών καί αντοϋ ρα- 

γήναι τον κόσμον καί μετά Μωσέως καί Ήλιον τόν ερημικόν άσπάσασθαι βίον. 
7. Καί τινι μοναχά) έντνχών έν 5Οξεία την ασκησιν ποιονμένω καί τοις 

τούτου λόγοις άλονς ήκολούθει αντώ. Καί τοίνυν έν τή νήσφ περαιωθέντος. 

£ϊιθγ βάαο&Ιϊοπ ΐη Β^ΖΗ,ηΙΐιιηι ΐη ΙΙίθ ΗιίΓΐββηΙΙι αηΐΐ β&Γ]γ ίοιίΓΐββηΙΙι οβηίιιπΡδ 
(1204 - Ο&.1310). (ϋγρριίδ Εβ8β3Γθ1ι ΟβηΐΓβ. ΤβχΙδ &ηά 8ΐυάΐβ3 οί Ηιθ ΙιίδΙοΓγ οί Ον- 
ρπΐδ, XI, ΝΪ0Ο8Ϊ& 1982. Τήν Ικφρασιν «μείζονες ακροάσεις» δέν εύρίσκω ώς όρον χαρα¬ 

κτηριστικόν της άνωτέρας έκπαιδεύσεως. 
99. Τούς άλμυρούς τών λόγιαν. Πρβλ. τό του Ζαχαρίου Μυτιλήνης (3.- Ρ. Μ ί- 

βηβ, ΡΟ 85, στ. 1092) άλμνράν ακοήν άποκλύσασθαι, καί Πλάτ. Φαϊδρ. 243(1. 

104-114. Διά την έλεημοσύνην καί φιλανθρωπίαν έν γένεί του Αρσενίου πρβλ. τούς 
στίχ. 103-106 της ακολουθίας- Ξενίζων ξένους, Αρσένιε, ) οίκτείρων καί κιχρών αενάως 
δεομένους σε | εύρες καί χόριν παρά Κυρίφ σου θαυμάτων, | πάτερ αξιοθαύμαστε (ΓΙ. Γ, 
Ν ικολοπούλου, £νθ’ άνωτ., σ, 380). 

108. Πρβλ. τό τοΰ Αθανασίου τοϋ Α' Κωνσταντινουπόλεως- καί ίματίιον καλλω¬ 

πισμός χρυσοπάστων (ϊκδ. Τ & 11) ο I, ένΟ’ άνωτ., σ. 200" Ιπιστολή 80, στίχ. 14). 
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προφητικοί, σάλπιγγες ηχησαν πάντας κινονσαι προς την τούτου ύπάντηαιν. 
Και γάρ εν τοΐς απάντων ήδετο στόμασιν ώς «ό π(ατ)ριάρχης άρα έλήλνθε». 

Καί της Μονής εντός γενομένον έτέρα φωνή άοράτως ήκονετο «ούτος» λέ- 

γονσα «περιθάλψει ψνχάς τψ ψύχει καταμαρανθείσ(ας) τής αμαρτίας καί γην 

αυχμηρόν άρδεύσει ταϊς άρδείαις τοϋ πν(εύματ)ος». Τούτων Οντως έχόντ(ων) 

άποδύεται μέν τά άπερ οΐκοθεν είχεν ίμάτια είτα καί τάς τρίχας μετά των σαρ¬ 

κικών άποκείοεται θελημάτων καί τήν κλήσιν αμείβει Γεννάδιος όνομασθείς 

αντί Γεώργιον, περιζώνννται δέ τήν όσφνν δερμάτινη ζώνη καί πάσαν τήν τής 

Μονής διακονίαν ποιεΐν εσπούδακε. Παιδενθείς τοίνυν τά τής έκκλησ(ίας) 

εις άκρον πάσαν τε ηθικήν καί πρακτικήν αρετήν άναλεξάμενος καί τήν άρί- 

στην πλάσιν έαντώ, κατά τον θειον Δα(βί)δ} άναπλάσας τάς ενχάς τω Θ(ε)ω 

έπετελει «μεσονύκτιον» λ άγων «έξηγειρόμην τον εξομολογεισθαί σοι επί τά 

κρίματα τής δικαιοσύνης σου». Καί «Κ(νρι)ε ό Θ(ε)ός μον επί σοί ήλπισα, 

σώσόν με εκ πάντων των διωκόντων με καί ρνσαί με» καί πάλ(ιν) «τάς εν¬ 

χάς μον τω Κ(νρί)ω αποδώσω»' τήν γάρ προς Θ(εό)ν πίστιν άσάλευτον ε- 

χων είκότ(ως) ταϋτα έλεγε" «Ο γάρ μή έλπίσας προς Θ(εό)ν όλικώς ονκ άν 

τούτφ τάς ενχάς ώς εΐκός άποδοίη» . Τοϋγε μήν βασιλέως τούτον καί προφήτου 

Δα(βί)δ, τον ερημικόν καί αυτός άσπασάμενος βίον, ψαλτήριον κατ εκείνον 

ήρμοσεν έαντώ καί κιθάραν. 3ΑλΓ εκείνος μέν υπό τον θείου πν(εύματ)ος έμ- 

πνευσθείς κιθάραν ειργάσατο χειροποίητον, ώς ό Βεσελεήλ εκείνος τήν τον 

μαρτυρίου σκηνήν, οντος δέ δργανον εαυτόν κρουόμενον παρεσκεύασεν ένη- 

χονν τω 'Λγίω Πν(εύματ)ι. Καί γάρ ό άν(θρωπ)ος οίκος τον Θ(εο)ν καί θυ¬ 

σιαστήριον καί ών καί λεγόμενος κρείττων έστίν των χειροποίητων πάντων 

οργάνων καί μουσικ(ών). Καί ή ενηχοΰσα δέ οιμαι κιθάρα εκείνη διά των όα- 

βιτικ(ών) δέκα δακτύλιον τόν διδάσκαλον ύπηνίττετο τούτον, διά τής των αί- 

128-130. ΙΙρβλ. Ψαλμ. λβ' (λγ') 15, Κριτ. ια' 39 130-131. Ψαλμ. ρΐη' (ρΐθ') 

62 131-132. Ψαλμ. ζ' 1 132-133. Ψαλμ. ριε' 5,9 140-141. Έβρ. γ' 6 

123 κ.έξ. Τήν είσοδόν του είς τόν μοναχισμόν καί τούς σχετικούς άγώνας τοΰ Αρ¬ 

σενίου έχει ύττ’ οψιν ή άκολουΟία εις τούς στίχ. 99-102 * Νικήσας, πάτερ * Αρσένιε, | νΐκή- 

σαντα τόν πάλαι προπάτορα ημών, | μακάριε, μοναδική πολιτεία σου, δι ής δσίως τοντον\ 

άρδην κατέβαλες (II. Τ. Ν ι κ ο λ ο π ο ύ λ ο υ, ένθ’άνωτ., σσ. 379-380 άντιστοίχως). 

126. ΙΙρβλ. το του Μ. Βασιλείου (Ι.-Ρ. Μ ί £ Π θ, ΡΟ 31, στ. 981)* Ιωάννης 
μέν δερμάτινη ζώνη περισφίγγουν εαυτόν τήν όαφύν και Ήλίας έστί πρότερον. 

138. Ό Βεσελεήλ ήτο ό άρχιτέκτων της Σκηνής τοΰ Μαρτυρίου. Βλ. περί αύτοΰ 
Έξόδ. λα' 1-11, λε' 30-35, λς' 1-2, λζ' 19-21. Επίσης επανέρχεται είς τά Ιΐατερικά καί 
Βυζαντινά κείμενα. ΓΙρβλ. τό του Θεοδώρητου Κύρου (^Γ,-Ρ. Μ ί § η 6, ΡΘ 80, στ. 296), 

Ποιου χαρίσματος οί περί τόν Βεσελεήλ έτνχον; Σοφίας αρχιτεκτονικής. ’Έστι γάρ σο¬ 

φία υφαντική καί σοφία γεωργική καί σοφία ιατρική■ έκαστον δέ τούτων δώρον Θεού εις 
χρήσιν τοΐς άνθρώποις όεδωρημένον. 
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σΟήσεων διπλής πεντάδος τάθεοπαράδοτα ψθεγγόμενον λόγια, ώς και εις ψαλ- 

145 τήοιον εαυτόν σνναρμόσαι τοντέστι λόγον εύφρόσυνον άσφαλ(ώς) ενηχονντα, 

διά τής τηρήσε(ως) δηλαδή των δέκα αισθήσεων και ψάλλειν και διηγεϊσθαι 
τους τοϋ Θ(εο)ν λόγους τρανώς τηρεϊν τε εαυτόν ασφαλώς ΐνα μή ραδίω(ς) έπί- 
χαρμα γένηται τοϊς αΐρετικοϊς δαίμοσι. (0 μέν γάρ λέγων και άκονων άφυλά- 

κτως και είς αέρα διαχεων τους λόγους κυμβάλω έοικεν άλαλάζοντι, ο δέ τη- 

ί. 432ν ρών ασφαλώς τάς τοϋ νοϋ και τής διανοί(ας) κινήσεις \ ούτος συνήρμοσεν ώς α¬ 

ληθώς καί προφητικόν εαυτόν έποίησεν δργανον ώστε ψάλλειν καί τηρεϊν τάς 
κινήσεις τοϋ πν(ενματο)ς καί σοφώς κατά τό ένηχοϋν αντφ πν(εϋμ)α τούς λό¬ 

γους έναλλάσσειν έχειν, προς τάς αντιθέσεις καί παρατάξεις τών αραβικών 
λύκων τών τής εκκλησίας εχθρών τε καί πολεμίων, ώς καί ό θαυμαστός εκεϊ- 

155 νος κιθαρωδός τούς φ(θ)όγγους διά τοϋ πλήκτρου ύποσείων την χεϊρα καί την 
ακοήν θέλγων τώ λιγυρώ καί έμμούσω τής φωνής ούτως αν εϋροις σαφώς καί 
τούς τής τοϋ Θ(εο)ϋ σοφί’.(ας) έραστάς, πρότερον εαυτούς οργανον πν(ευματ)ι- 

κ(όν) παρασκεύασαντας είτα φ(β)εγγο μένους τά τον πν(εύματο)ς ασφαλώς. 

Καί Δα(βί)δ γάρ εκείνος ό θειος προφήτ(ης) καί βασιλεύς ψαλτήριον εαυτόν 
160 άρμοσάμενος πρότ(ε)ρ(ον) καί κιθάραν, ψαλμικώς έπειτα ώς άμμον τούς 

θείους ψαλμούς εξηρευξατο. Καί ούτος τοίνυν ό θείος άνήρ, ό τής οικουμένης 
διδάσκαλος, τήν χεϊρα μέν τω λαω ύπεκίνει, τάς δέ τοϋ νοϋ καί τής διανοίας 
κινήσεις εντεύθεν θαυμαστώς ύπεδείκνυεν ού 6ή τηρών ασφαλώς καί τάς νοε- 

ράς αισθήσεις συνάγων καί κάτοχος ολως γενόμενος τή ένεργεία τοϋ πν( ευματ ο )ς 
165 εκεϊθεν εξήγε καλώς τάς κινήσεις του πν(ευματο)ς, οϋπω πρότ(ε)ρ(ον) τής 

π(ατ)ριαρχικής έπιβάς αξίας, μέχρις ου προϊιόν όδω κατά τον τής Κλίμακος 
τρόπον άνήχθη. Καί πρώτον μ(έν), ώς έφην, ταις θριξί τό σαρκικόν συναπο- 

κείρεται φρόνημα καί τήν ύπακοήν ώσπερ τινά θεμέλιον έχων, τήν πρώτην 
εκείνην παρακοήν τοϋ προπάτορος άπεκρούσατο, ΐνα τόν παλαιόν άν(θρωπ)ον 

170 άποθέμενος καί αυτός τόν δέ νέον άναλαβών έπιβή τοϋ διδασκαλικού αξιώμα¬ 

τος καί είκότ(ως). Εί μή γάρ είς βάθος μάλλον δέ είς ύψος άνέδραμε τό τής 
ταπεινώσε(ως) κούφω πτερω, ούκ αν είς απάθειαν ήδύνατο φθάσαι, ώς φη- 

158. φεγγομένονς οο<1. 

144. Θεοπαράδοτα λόγια. Πρβλ. Ψευδό - Διονυσίου Αρεοπαγίτου («Ι.-Ρ, Μ ί £ π β, 
ΡΟ 3, στ. 376). 

152. Πρβλ. τά τοϋ Θεοδώρητου Κύρου («Ι.-Ρ. Μ ί § π β, ΡΟ 81, στ. 1885)· 
ένηχών αντφ τούς λόγους άγγελος εΐστήκει. 

153-154. Αραβικοί λύκοι. Τούτων μνημονεύει ό Ιουστίνος (.1.-Ρ. Μ ΐ £ η θ, ΡΟ 
6, στ. 421). 

171-173. *0 Ιωάννης ό θειος καί τών μοναχών άρχηγδς καί διδάσκαλος εΐναι βε¬ 
βαίως ό Ιωάννης ό της Κλίμακος, το δέ παρατιθέμενον χωρίον είναι έκ τοϋ κθ' λόγου της 
Κλίμακος (βλ. 3.-Ρ. Μ ΐ £ η β, ΡΟ 88, στ. 1149). 
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(σιν) Ιωάννης ό θείος καί των μονάχων αρχηγός και. διδάσκαλος. Έξ νπακοής 
γάρ ταπείνωσις, εξ αυτής δέ απάθεια κάντεϋθεν ή προς Θ(εό)ν ένωσις και οι- 

175 κείωσις γίν(ετ)αι. Ταντας όμον συνάψας τάς των άγαθών κορωνίδας απάντων 
προς τό ύψος τής θεωρί(ας) άνέδραμε και αρρήτων ρημάτων ήκονσε καί Θ(εο)ϋ 
οργανον και θυσιαστΐ]ριον εαυτόν άπετέλεσεν. 

8. Άλλ’, επειδή τό των 3Ιταλών γένος την νήσον πάσαν επικράτησαν τούς 

εκεϊ μοναχούς ενσεβείας νάμα ζητονντας τό καθαρόν τε καί ήδιστον φυγή χρή- 

180 σασθ(αι) κατηνάγκασεν, άπαίρει και αυτός μετά των λογάδων εκείνων επί τήν 

Νίκαιαν καί παρά τον π(ατ)ριαρχονντος Μανουήλ ασμένως προσδέχονται. Γερ¬ 

μανός γάρ 6 θείος προς τάς αιωνίους έφθη μονάς πορενθείς. Οΐ καί τήν ούτωσί 

πως έπονομαζομένην τά Πιθαρίτζια μονήν έπιτηδείαν προς ησυχίαν ενρόντες, 

εν αυτή καί τήν οϊκηαιν έποιήσαντο. *Επεί οϋν ό τής μονής καθηγούμενος προς 

185 τάς αιωνίους μετέστη μονάς, τον νυν ενφημούμενον, Γεννάδιον έτι,ώς έφην, 

όνομαζόμενον, τήν των άδ(ε)λ(φών) προστασίαν ό π(ατ)ριάρχ(ης) ζητήσει των 

τής Μονής έκκρίτων καί άκοντα έχειν ήνάγκασεν. Εντεύθεν καί πρός τούς 

ί. 433 πν(ενματ)ικονς άγώνας σπουδάζων ώς τής Μονής καθηγούμενος | καί ζήλου 

κεντρον τοϊς ύπ' αυτόν μοναχοϊς έντιθείς καί τή σννεχεϊ καί άπανστω διδασκα- 

190 λία φωτίζων απαντας τους ακούοντας ώσπερ άλλος εωσφόρος έφάνη ανγάζαχν 

ώς άληθ() τούς δεχόμενους έν ταις τής καρδίας πλαξί τάς τούτ(ου) θείας 

φωνάς. Διά ταϋτα δήλος γίνεται πάσι τοϊς μεγιστάσι καί αντφ βασιλεϊ δς καί 

διά τήν έν αντφ φαινομένην αρετήν π(ατ)ριάρχην "Ιεροσολύμων αυτόν γενέσθαι 

παρεβιάζετο. "Ο δέ} καί γάρ ήν σφόδρα μέτριος, μηδέ άκροις ώσί τούτο δεξάμε- 

195 ος, ήσυχάζων καθ' αυτόν διετέλει καί πρός τον π(ατ)ριάρχην δέ νύκτωρ έλθαχν 

τήν των άδελφών προστασίαν Άβερκίω τινί άνδρί γενναίφ τε καί θεοφιλεϊ λιπα¬ 

ρών ήν δοθήναι, αυτός δέ άπολυθήναι καί πρός τάς έρημους ήξίου χωρεϊν. 

Καί τυχών τής αϊτήσε(ως) εις τήν τής *Αγί(ας) ”Αννης Μονήν, τό ουτω πως 

*Οξνβαφεϊ(ον) λεγόμενον, έγνω σκηνοϋν. 

200 9. Τής πρός τήν έρημον όδον τοίνυν άψαμένου του θείου άνδρός λύπη τις 

ού μέτρια τάν τε π(ατ)ριάρχ(ην) καί τήν τής Νίκαιας απασαν γερουσίαν 

κατέσχε καί κω[(λΰσ)~\αι τον αθλητήν επεχείρονν, δτε καί τού γενναίου μη¬ 

δόλως ενδόντος ο π(ατ)ριάρχ(ης) υπό θειον πν(εύματο)ς κινηθείς προηγό- 

ρευσε λέγων’ «ήξει μετ ολίγον καί μή βουλόμενος π(ατ)ριάρχης ημών ουτος 

205 ο διά τον πρός Θ(εό)ν έρωτα πρός τήν νήσον νυν άποτρέχων». 

173-175. Το χωρίον τοϋτο προέρχεται έκ τοϋ δ' λόγου της Κλίμακας (,Ι.-Ρ. Μ ί- 

β Π β, £νθ’ άνωτ., στ. 709). Έξ άλλου τό κθ' κεφάλαιον άναφέρεταί έξ ολοκλήρου είςτήν 

άπάθειαν και τελειότητα (ένθ* άνωτ., στ. 1148-1152). 

201. Αντί σύγκλητον. Κατά τον Εύστάθιον Θεσσαλονίκης έξ 'Ομήρου άφορμήν 
είχε τό όνομα. Ό όρος άπαντάται καί εις τό τυπικόν της Μονής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

έν τω δρει του Αυξεντίου τής Ιδρυθείσης υπδ του Μιχαήλ του Η' του Παλαιολόγου. 



Ανέκδοτος λόγος είς Αρσένιον Αύτωρεί&νόν 457 

10. Της πορείας ουν έχόμενος ό μέγας Αρσένιος— τούτο γάρ εκ Γεννά¬ 

διον μετιανομάσθη κειράμενος τήν κόμην τής κεφαλής τή τον μεγάλου και θειον 
Αρσενίου ήμερα — έσκίρτα καί έχαιρε ψάλλθ)ν καί λέγων, κατά τον θειον Ζ1α- 

(βί)δ, «ποσαπλώς σοι ή σάρξ μου εν γή έρήμω καί άβάτω καί άνύδρω διψή- 

210 σει σε». Καί τον θείου νεύματος αυτόν καλ(ώς) όδηγούντος εν τή τής Άπολ- 

λωνιάδος λίμνη ονση τηνικαύτα μονή τον Σέργιον, ναόν έχονση Γεωργί(ον) 

τον μάρτυρας ηνλίσατο, τούς έκεϊ δέ άπειρους όψεις τε καί σκόρπιους ένυ¬ 

δρους τε καί χερσαίους καί τά των κωνώπων πλήθη ον δνναται λόγος 0η- 

λώσαΐ. ’Αλλά καίτοι των θηρίων τούτων μέσον ό άθλητής άγωνιζόμενος κλί- 

215 μακα έθεάσατο από γης έστηριγμένην εις ον(ρα)νούς, κατά τον μέγαν εκείνον 
Ιακώβ, ήν άναβάς προφητικών ηνμοίρησε χαρισμάτων καί τά μέλλοντα δα- 

ψιλώς προηγόρενσε. Ον δή καί πολλά μέν θαύματα εϊργασμένου την τε τών 
δαιμόνων γεννα((ως) κατενεγκόντος φάλαγγα ζώντός τε έν νουθεσία Κύριον καί 
άλ(ως) σννείναι τοίς άγγέλοις φιλονεικονντος άνωθεν ή τον Θ(εο)ν ψήφος 

220 Θεοδώρω τω βασιλεΐ τά κατ’ αυτόν ήδη δήλα ποιεί μή άνεχομένη τόν λύχνον 
υπό τόν μόδιον, ώς εοΐκε, κρνπτεσθαι, τής εντελείας δηλαδή καί τής κ(α)τ(ά) 

Θ(εό)ν αύτω κεκρνμμένης πτωχείας καί δπ(ως) ό λόγος δηλώσει. 
11. Τον γάρ μακαρίτου καί σοφωτ(ά)τ(ου) βασιλέως Θεοδώρου τού 

Λάσκαρη άξια τής αυτού πεπραχότος γνώμης καί π(ατ)ρικής άγιότ(η)τ(ος), 
225 παρά του βασιλέως καί π(ατ)ρός την βασιλείαν έννόμως εκδεξαμένον, ψήφω 

τε Θ(εο)ϋ καί ονκ άν(Θρωπ)ίιη], τόν τής τον Θ(εο)ν προστησόμενον έκκλη- 

(σίας) ζητονντος, καί πάντες μέν προς το θεών άπέβλεπον βούλημα ενχαϊς 
καί ίκετείαις προσκείμενοι, μάλιστα δέ πάντων, φ μάλιστα πάντων έμελεν, ό 

ί. 433ν θειότ(α)τ(ος) | βασιλεύς, ϊν εκ τών άνωθεν καί εξ άγιον κατοικητηρί(ον) 

230 ή πρόρρησις γένηται τον π(ατριάρ)χου Μανουήλ τής εκκλησίας, ένθεν τοι καί 
πρηνής προ τής εικόνος Χ(ριστο)ϋ πεσών καί ποταμούς δακρύων εκχέων 
άποκάλνψιν ακραιφνή τού προστησομένου τής εκκλησίας έζήτει Χ(ριστο)ν. 

Εϊτα συν τοΐς άρχιερενσι καί μεγιστάσι βονλεύεταί νπό τού θείου πάντως 
όδηγούμενος πν(εύματο)ς ή κλήρους βαλείν ή τήν τού Ευαγγελίου άνάπτυξιν 

235 ώς είκός ποιήσαι καί τόν άξιον τής εκκλησίας ούτως ενρείν πρόεδρον * Ο καί 
πάσιν αρεστόν έδοξε μάλιστα. 

12. Πάντας τοίνυν όμοΰ συναθροίσας καί παννύχιον ευχήν έκτελέαας 
Θ(ε)ώ, τού ήλιον ήδη ανγάσαντος καί τού λαού ώς εξ ενός στόματος τό«Κ(ύ- 

209-210. Ψαλμ. ξβ' (ξγ') 1 214-216. Γέν. κη' 12 

217. Πρβλ. ανάλογα καί είς τήν άκολουθίαν* Μακάριον εϊληφας παρά Θεόν, μακά¬ 

ριε, [ στέφανον έξ νψονς άοράτως | καί χάριν, πάτερ, θαυμάτων, όσιε (στίχ. 89-91) καί εύ¬ 

ρες και χάριν παρά Κυρίου σου θαυμάτατν (στ£χ. 105) (Π, Γ. Νικολοττούλου, ένθ1 

άνωτ., σσ. 379 καί 380 άντιστοίχως). 
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ρι)ε ελέησον» φήσαντος, παρισταμένου τού βασιλέως, τό ιερόν ανέπτυξαν Εναγ- 
240 γέλιον εις όνομα τού Βλεμμίδ(ου) εκείνον, εί αρεστόν έστι Θ(ε)φ ψηψισθήναι 

τούτον εις την οικουμενικήν των ψυχών προστασίαν ήν γάρ εκείνος τώ βασιλεΐ 
φίλος άριστος, διά την έν αντίο σοφίαν καί αρετήν. Ον μόνον δε, αλλά καίπαν- 
τοδαπής σοφίας, τής τε ήμετέρας λέγω καί Θείας καί τής έξωθεν, τω βασι- 
λεϊ κατέστη διδάσκαλος. 

245 13. Τής ονν άναπτύξεως γενομένης εδρον τον τόπον άπηλειμμένον,γράμ¬ 

ματος ονδένα έχοντα χαρακτήρα. Τούτο 6 βασιλεύς ίδών άπορήσ(ας) άφήκε αι¬ 

γών τά τού διδασκάλου, καθάπερ καί ή τού Θ(εο)ύ ψήφος εΐχεν. 
14. ΕΙτ αϋθις την συνήθη ευχήν εκτελέσας ό βασιλεύς εις όνομα τού των 

Σωσάνδρων ήγουμενεύοντος Κνδώνη την τού Ευαγγελίου άνάπτυξιν έποιή- 

250 σατο. Καί ή ρήσις έξέβη' «σνμπνίγονταί καί ου τελεσφορούσι». Τούτο ούτε 
άλλως καλόν ούτε προσήκον έφάνη τω βασιλεΐ. Τί τό εντεύθεν; Θ(εό)ς άνω¬ 

θεν επιβραβεύει την ψήφον τω Άρσενίω καί διά τίνος φίλο χριστού έγγιστα 
τού βασιλέως ίσταμένου τά τού άνδρός δήλα ποιεί, τόν τε σεμνόν εκείνου βίον 
καί τάλλα οσα τόν κατά Θ(εό)ν έξεικονίζουσιν άν(Θρωπ)ον. 

255 15. Την συνήθη τοίνυν καί αϋθις ευχήν επί τούτο έκτελέσ(ας) ό βασι¬ 

λεύς καί τό ιερόν Εύαγγέλιον άναπτύξας,— ώ τής σής άγαθότ(η)τ(ος) Χ(ρι- 
στ)έ βασιλεύ! — «αυτός καί οί μαθηταί αυτού» ευρε γεγραμμένον. Τούτο σαφές 
οντω γενόμενον την τού βασιλέως θυμηδίας έπλήρον καί ηδονής ψυχήν. Καί 
προς την σύνοδον ευθύς καί την σύγκλητον δείκνυσι τόν χρησμόν, σοφώς εντεν- 

260 θεν τά κατά τόν μέγαν άπαντα προειπών. Καί γάρ ήν τω όντι σοφός υπέρ τούς 
τηνικαϋτα σοφούς. Τότε <5’ οϋν τόν Θεόθεν εύρεθέντα χρησμόν συνεχώς άνε- 
λίττων καί προς αυτόν ατενώς άφορών, επεί, υπό τό «αυτός καί οί μαθηταί 
αυτού» γραμμήν τινα εκ μελανός, θεόθεν ου τω συμβάν, ώς έοικεν, είδε, τους 
τε άλλους καί Μιχαήλ μάλιστα τόν τήν αρχήν έκδεξάμενον Παλαιό λόγον κοι- 

265 νομούς ποιείται τής ακέψεως. Τοις μεν ούν άλλοις άπορόν τε επιεικώς έφαίνε- 
το καί μηδεμίαν αλήθειας καταλεϊπον επίνοιαν, βασιλέα δέάρα τούτο τόν σοφόν 
ούκ ελάνθανε — καρδία γάρ ήν αύτώ τώ όντι εν χειρί Θ(εο)ϋ —, ός κατ(ά) γνώ¬ 

μην μ(έν) είπε θείαν τώ μεγάλω τά τής ιερατεί(ας), ου μέντοι ραδίως τό γε εις 
άνθρώπους ήκον τό τής αρχής αύτώ προχωρήσει, αλλά αδίκως ταύτην αφή- \ 

ί. 434 [(σε^).]. «Αλλά τούτων μέν, έφη ο σοφός βασιλεύς)], τού προτέρον καί 
αυτός αίτιος έσομαι, τού δέ γε δευτέρου καί των δυσχερών τω μεγάλω μη- 

κέτ εϊην αυτός κοινωνός». 

250. Λουκ. η 14 257 Ίω. ιη' 1 

246-247. σιγώντα οοά. 

259-261. Χρησμός--πρόρρησις. ΟΟτω παρά Ιωάννη τφ Ααδώ (£κδ. Βόννης, σ. 235)' 

Εί δέ τις και τούς έκ των προρρήσεων στοχασμούς ονς τινες καλοϋσι χρησμούς. 
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1<ϊ. Ταντα οΰτω σαφώς έκβάντα τής μεγίστης γνώμης τε καί σοφίας 
τω βασιλεϊ μαοτύοιον γίνεται, ονδέν δέ ίσως χείρον καί έτερόν τι των τώ σοφώ 

275 βασιλεϊ προειρημένων είπεΐν ιός εν τώ παρόν τι τώ προτέρω σφοδρά σνμβαϊνον. 

17. ΓΙέοδιξ ίέρακος δΐαφνγό)ν όνυχας έν τή τον βασιλέως σκηνή έπ αν- 

τούς τούς τον βασιλέιος πόδας καταφεύγει Μιχαήλ καί πάλιν τώ Παλαίολό- 

γφ σννόντος. 'Ιέραξ δέ ό διώκων άποτνχών επί τής σκηνής καθήστο λύκος 
ώσπερ μάτην χανών. 'Ο δέ βασιλεύς ίέρακος μέν την κεφαλήν αφελών τήν ελευ- 

280 θερίαν δέ άποδούς τω περδίκι τον μέν κεϊσθαι τόν δ’ έλευΟερίως ΐπτασθαι 
παρεσκεύασε. Τοντο δεινώς άπορον τώ Παλαιολόγω Μιχαήλ κατεφαίνετο, 
βασιλεϊ δέ αρα καί παντάπασιν εϋπορον. 'Ιέρακα μέν γάρ είναι οννέβαλλε τόν 
Σκύθην διώκοντα, πέρδικα δέ τόν τών Περσών βασιλέα αντομολήσοντα παρ’ 

ημάς. Άλλα τόν μέν επιεικώς έφασκεν νποστρέψειν εν δόζη, τόν δέγε Σκύθην 
285 διαφθαρέντα οίχήσεσθαί. 

18. Άλλα βασιλεϊ μέν προς τοϊς άλλοις έπί τών έργων αυτών έκβάντα 
καί ταντα τής τελεωτ(ά)τ(ης) σοφίας έστω μαρτύρια, ήμεϊς δέ οϊπερ έξέ- 

βημεν έπαν έλθω μεν. 

19. Επειδή γάρ τώ βασιλεϊ πανταχή τόν χρησμόν βασανίζοντι Θεόθεν 
290 άντικρνς τω μεγάλιυ σννενδοκεϊν κατεφαίνετο, πέμπει προς τήν νήσον, εν ή 

διατριβών έτύγχανεν ό μακάριος, τόν τε Ταράνην καΧ τόν Καρυανίτην μετ’ ο¬ 

χήματος βασιλικόν τόν άγιον ώς τάχος κομίσόντας. 'Ο δέ γενναίος εκείνος 
άνήρ καί τώ Θεώ προσκείμενος δλως άν(θρωπ)ος σννείς τό γιγνόμενον τους 
ζητοϋντας φεύγων τήν τ(ών) Κονβρίκων πόλιν ώς τάχος καταλαμβάνει, 

295 έν ή κρυπτόμενος τάς συνήθεις εύχάς έπετέλει Θ(ε)ώ. Καί γάρ ονκ έβούλετο 
τής ήδίστης άποστάς ησυχίας καί τής κατ(ά) νοϋν θεωρίας δι ής όμιλεΐν ταΐς 
άνω δννάμεσιν είχε καταδέξασθαι ψυχών προστασίαν καί παρρησίας τηλι- 

καντης τυχεϊν παρά τε βασιλεϋσι καί άρχουσιν. ’Έφενγε γάρ ώς πολέμια ταν¬ 

τα ψυχής καί τήν ησυχίαν ήσπάζετο. 

300 20. Άλλ’ εν τή τών Κονβρίκων, ώς έφημεν, ησυχάζοντας πόλει φήμη τις 
περιήχησε τοϊς εκείνον ώσί χρισθήναι τόν Βλεμμίδην είς π(ατ)ριάρχην. 

Τοντο δ* ώς αληθώς θεία τις ύπήρχεν οικονομία, ϊν’ είς φώς εκείνον άγάγη. 

’Ένθεν τοι κάκεϊθεν άπάρας τήν τής Άπολλωνιάόος καταλαμβάνει νήσον καί 
έν τή τον πρωτομάρτυρος Στεφάνου μονή γενόμενος τούς μοναχούς έξορκίζει 

305 μηδενί γενέσθαι δήλην τήν αυτόν άφιξιν. Άλλ’ ή τον Θ(εο)ϋ ψήφος μή ανε¬ 

χόμενη π(ε)ραιτ(έ)ρω τ(όν) λύχνον, ώς έφημ(εν), ύπό τόν μόδιον κρνπτεσθαι, 
δήλην τήν τούτον πεποίηκεν έλευσιν καί συν τοϊς μαθηταΐς έν κήπω τινί παρά 

ί. 434ν τών ζητούντων ληφθείς, ώς | ό ιερός χρησμός προηγόρευεν [<ώς τ)]άχος είς 
τόν βασιλέα κομίζεται. Παρίημι γι[.] όπόσα κατά τήν οδόν εδρα[(σεν 

310 έκ)]φυγεϊν βουλόμενος τούς αυτόν άγο[(ντας, άλλ’)] <?[(?>)]ώ7εως ονκ ήξίωτο. 

294. φενγωνι οοά. 308 βΐ 8^(]. Γ&δηΓ&θ ϊα οο<1. 
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'Ο μέντοι βασιλεύς τοντον ίδών καί φιλοφρόνως δεξκυσάμενος τής χειρός άψάμε- 

νος εισάγει τοντον είς τά άνάκτορα καί τά ποαχθέντα πάντα δήλα πεποίηκε, Τον 

δέ άγιον μηδ’ άκροις ώσίν άκούειν άνεχομένον ταϋτα, κατά δέ τον εν Θεολογία 

μέγαν Γρηγόριον, «άλλον προστήσατε» λέγοντος «τ(όν) άρέσοντα τοϊς πολ- 

315 λοϊς, εμοί δέ την ερημιάν καί την αγροικίαν καί τόν [(Θεόν)], φ μόνω ζω τε καί 

πολιτεύομαι», ο βασιλεύς δεξιώτατα προς αυτόν είπεν «Θεΐοτ(ά)τ(ην) /?[(ου)]~ 

λήν, π(άτ)ερ άγιε, ουρείς άθετεΐν δύναται. Πέρα γάρ φνσεως άν(6ρωπ)ίνης 

τούτο έστίν. [(Άλλ’)] άπερ άρτίως έφην, Θ(εό)ς κελενεΐ' ώςτον Θ(εο)ν γνή¬ 

σιος μαθητής καί αυτός έτοίμως πρόσδραμε τω καλονντι, ώς :Άαρών εκείνος 

320 καί Ήσαΐας ό μεγαλοψωνότατος». 

21. Πείθεται μόλις τοϊς τον βασιλέως λόγοις 6 άγιος καί κατά μικρόν 

τάς αναβάσεις δεχόμενος πρώτα μέν την τον διακόνου τάξιν λαμβάνει, έπειτα 

0έ την τον πρεσβντέρον, μετά δέ ταϋτα π(ατ)ριάρχης χειροτονείται, δ καί πρό 

χρήσεως τοιοντος ών τω Θ(ε)ω, ώς ή τον θείου Ευαγγελίου ψήφος, ώσπερ ε- 

325 φημεν, έδειξεν. 

22. Του δέ π(ατ)ριαρχικον τυχών αξιώματος υπέρ τον ποιμνίου καθάπαξ 

άγωνιζόμένος διετέλει. Ονκονν επαύσατο ννκτός καί ημέρας ευχόμενος ού 

τοϊς όφθαλμοϊς νπνον έδωκεν ον ννσταγμ(όν) τοϊς βλεφάροις, άλλ> ολως ήν 

άτρέμας έστώς, τοϊς πάσι, κατ(ά) τόν θειον απόστολον, τά πάντα γινόμενος, 

330 την δέ δικαιοσύνην μάλιστα πρό των άλλων άγωνιζόμενος πολιτεύεσθαι. Διά 

ταϋτα ούκ άρχουσι μόνον αίδέσιμος ήν αλλά καί αν τω βασιλεϊ. 'Ός καί πει¬ 

θήνιος υπάρχων τω π(ατ)ριάρχη πάντα κατ(ά) την εκείνον γνώμην έποίει 

328. Ταλμ. ρλα' (ρλβ') 4 329. Α' Κορ. θ' 22 

313-316. Έκ τοϋ Βίου τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ υπό Γρηγορίου τοΰ πρεσβυ- 

τέρου (ιί.-Ρ. Μϊ^πβ, ΡΟ 35, στ. 297 καί Β.Ε.Π., τόμ. 58, σ. 237)’ *Εμοι δέ αγαπη¬ 

τόν ή ερημιά καί πάλαι καί νυν. Επίσης 3.- Ρ. Μ ϊ § η β, ΡΟ 32, στ. 224 (Βασιλείψ)* 

Κατέλιπον μέν γάρ τάς εν άστει διατριβάς ώς μνρίων κακών άφορμάς. 

319. Ό Άαρών προεχειρίσθη είς αρχιερέα κατ’ εντολήν τοΰ Κυρίου, έντειλαμένου 

σχετικώς τον Μωϋσήν. *Η άρχιερωσύνη ήτο κληρονομική είς τούς απογόνους τοΰ Άαρών, 

Βλ. σχετικώς Έξόδ. κη' - μ', Αευϊτ. η' κ.έξ., Σοφίας Σειράχ με' 6 κ.έξ. Πρβλ. προχείρως* 

Παν. I. Μ π ρ α τ σ ι ώ τ ο υ, Άαρών. ΘΗΕ, 1, Άθήναι 1962, στ. 6-8. 

320. Καί ό προφήτης Ήσαΐας αναλαμβάνει προφητικήν άποστολήν κατ’ έντολήν 

τοϋ Κυρίου, άποδεικνύεται δέ μέγας ρήτωρ καί συγγραφεύς. Ό τύπος μεγαλοψωνότατος 

οδηγεί είς τήν ύμνογραφίαν. Πρβλ. προχείρως Παν. I. Μπρατσιώτου, Ήσαΐας. 

ΘΗΕ, 6, Άθήναι 1965, στ. 73 όπου γράφεται ότι εύλόγως άπεκλήθη μεγαλοψωνότατος. 

326 κ.έξ. Οί στίχοι οϋτοι ύπενθυμίζουν τό χωρίον τής Διαθήκης τοΰ Αρσενίου* 

"Οτι έπικαθίσας τον πατριαρχικόν θρόνον ούκ ένέδωκα νπνον τοϊς έμοϊς όφθαλμοϊς ούδέ 
τοϊς βλεφάροις μου νυσταγμόν* οΐχέσθω φθόνος έλέγχων τήν ανομίαν καί αδικίαν ούκ ένέ' 
όωκα ολίος, ού κατημέλησα τοϋ ίδιου ποιμνίου ούκ έπανσάμην ννκτός καί ημέρας νπερ- 

αγωνιζόμενος τούτου («Ι.-Ρ. Μ ΐ £ η 6, ΡΟ 140, στ. 949). 
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χαί τοϊς έκείνου θελήμασιν δλως ήγετο τή εκκλησία) δή που τό κράτος παοέ- 

χ<υι> καί ταντη νποτασσόμένος. Ταυτής γάρ έστι κεφαλή ο Χ(ριστό)ς, οϋ τύπον 
γέρων 6 π(ατ)ριάρχ(ης) καί τώ βασιλικω χρίων Μαίω τούς βασιλεύοντας 
πειθήνιους άν τούτους εικότως έ'χοι καί τοϊς αυτόν θελήμασιν εϊκω>τας. Τό 
γάρ χρϊον μεϊζόν εστι τον χριομένον ώσπερ καί τό άγιάζον δήπου τον άγίαζο- 

μένου. Εί δει ούν τα έλάττω τοϊς μείζοσι πείθεσθαι, μείζων δε ή εκκλησία ής 
ό Χ(ριστό)ς κεφαλή, οϋ την εικόνα φέρει ό π(ατ)ριάρχης, πάντως δει καί τον 
υπό τούτου άγιαζόμενον και χριόμενον βασιλέα σ»ς ένδεή τής τοιαύτης χάριτος 
όντα, δονλον δε και γαρ παρα π(ατ)ριαρχ(ου) λαμβάνει — πείθεσθαι τή εκ¬ 

κλησία καί τω τ αυτής έξηγονμένω πν( ευ ματ )ικώς εικόνα Χ(οιστο)ν, ώσπερ 
έφημεν, φέροντι. ΆλΧ οί πολλοί των κρατονντων[... 

343. άοδ. θχ δώπιρΐο οοά. ηιυΐϋ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 



ΕΠΙΤΕΛ ΕΥΤΙΟΣ ΒΟΥΛΗ ΣΙΣ ΚΑΙ ΛΙΔΛΣΚΛΛΙΛ 

ΤΟΤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΛΡΧΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Α' (1397-1410) 

Ή μετά χεΐρας έκδοσής αποτελεί τήν εύτυχή κατάληξή μιας άτυχώς οχι 
σπανίας εις τον κλάδον μας περιπετείας, τής ένασχολήσεως δηλαδή δύο ή πε¬ 
ρισσοτέρων επιστημόνων, έν άγνοια άλλήλων, περί τό αυτό θέμα, όφείλομένης 
εις πλημμελή πληροφόρησιν καί άλληλοενημέρωσιν, παρά τάς πολλάς εύχάς καί 
τάς καταβληθείσας κατά καιρούς διεθνείς προσπάθειας προς άρσιν τού φαινο¬ 

μένου. 
Ούτως ό πρώτος, κατ’ άλφαβητικήν σειράν, των εκδοτών εύρίσκετο ήδη 

εις τό στάδιον τής άναγνώσεως τών τυπογραφικών δοκιμίων τού κειμένου, έπι- 
κειμένης τής δημοσιεύσεώς του εις τούς ΡοηΙθδ ΜϊπΟΓθδ VI τής σειράς Ρογ- 

δοΚιιπ^θη ζυτ 5γζειηϋηΪ8θ1ΐθη Ββοίιΐ8£68θ1ιϊο1ιΙθ, ό δ’ έτερος ειχεν ήδη παρα- 

δώσει τά χειρόγραφά του διά νά τυπωθούν είς τον ΜΕ' τόμον τής Έπετηρίδος 
τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ό όποιος θά έκυκλοφορεΐτο προ τού 
τόμου τών Ροηΐβδ ΜΐηοΓθδ VI. 

"Οταν οί έκδόται, ολως τυχαίως, έπληροφορήθησαν ό εις παρά τού άλ¬ 

λου την προετοιμαζομένην έκδοσιν καί την πρόοδον τής εργασίας των, συνε- 
φώνησαν νά επιχειρήσουν άπό κοινού τήν έκδοσιν τού κειμένου συντάσσοντες 
πλέον κοινά προλεγόμενα1 2 * * * * *· 

Πρό 25 ετών ό καθηγητής Η. Ηΐΐη^βι* έξέδωκε μέρος τού κειμένου τής 
διαθήκης τού πατριάρχου Ματθαίου Α' (1397-1410) περιεχομένης εις τον 
οοίΐθχ νΐικΙοΡοηβηδίδ ΙιϊδίοΓΐουδ £Γ0β(ϊϋ8 (ίί. 1γ - 43γ) μετά εισαγωγής, 
συντόμου παραφράσεως τού μή έκδοθέντος κειμένου καί επεξηγηματικών ύπο- 

σημειώσεο^ν8. ’Έκτοτε ήτο γνωστόν 6τι εις τήν έν λόγω διαθήκην περιείχοντο 
δύο μοναστηριακά τυπικά ώς εν τνπφ διαθήκης (στίχ. 882). 

1. Εύχαριστίαΐ έκφράζονταί εις τον καθηγητήν Ν. Β. Τωμαδάκην, διότι άπεδέχθη νά 

συμπεριλάβη την κοινήν πλέον έκδοσιν εις τήν Επετηρίδα και εις τον έκδότην της σειράς 

ΡθΓ5θ1ιιιη£6η ζυτ Ιηγζ3ηΙΐηΐδοΙι.βη ΗθοΗΙδ^βδοΜοΙιΙβ καθηγητήν Ό. Βίηιοη, δ όποιος έπέ- 

τρεψε νά άποδεσμευθή ή έργασία άπό τούς ΡοηΙθδ ΜΐηΟΓθδ VI. 

2. Η. Η υ η # β ι\ Ό&δ ΤββΙ&ιηβηί άβδ Ρ&Ιη&ΓοΙιβη Μ&ΙΙίι&ϊοδ I (1397-1410), 

Βγζ3ΐηΙίηΐδθΐΊβ ΖβϊΙδοΙίΓΪίΙ 51, 1958, σσ. 288-309. ΌΗαη^βΓ έξέδωκε τδν πρόλογον 
της διαθήκης (ίί. 1γ-12γ) καί τό κείμενον τό περιεχόμενον έν ίί. 41ϊ*-43γ, τό δποΐον έχει τήν 
μορφήν έπιλόγου. Πρβλ. καί 3. Ό 3 Γ Γ Ο υ ζ ό δ, Εβδ Κβ£0δΐ6δ άβδ αοίβδ ύυ ρα1Π3Γ- 

ο&Ι άβ Οοηδί&ηΐΐπορίβ, νοί. 1, Γάδο. VI, Εβδ Κβ^βδίβδ άβ 1377 & 1410, Ρλπ$ 1979, 

Ν. 3283. 
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Την κριτικήν έκδοσιν του κειμένου των δύο τούτων τυπικών έπιχειροΰμεν, 

ώς έλέχΟη, διά τής παρούσης.Επειδή όμως το κείμενον το έκδοθέν ήδη αποτε¬ 

λεί ενότητα άδιάσπαστον τόσον έίμοτερικώς, ώς αποτελούν τήν εισαγωγήν καί 
τον επίλογον, όσον καί έσωτερικώς, ώς αμέσως συνυφασμένον προς το περιε- 

χόμενον των δύο τυπικών, διά τοΰτο έκρίναμεν σκόπιμον νά συμπεριλάβωμεν 

εις τήν εκδοσιν καί τό έκδεδομένον κείμενον. Προς τούτοις ή έκδοσις του συνό¬ 

λου τής διαθήκης καί ομοιομορφίαν παρέχει καί τούς έρευνητάς απαλλάσσει 

άπό του να άνατρέχουν εις δύο άποσπασματικάς έκδόσεις. 

I. Οί συγγραφείς - Τό π€ρΐ€χόμ€νον. 

Έκ τής έπιγραφής του κειμένου βεβαιοΰται οτι τοΰτο ανήκει εις τον οίκου- 

’ μενικόν Πατριάρχην Ματθαίον Λ'1, ό όποιος καί υπογράφει ίδιοχείρως τήν 

έπιτελεντων βούληοίν και διδασκαλίαν του2. Ταυτοχρόνως άναφέρεται καί τό 

ονομα του μονάχου Μάρκου ώς συγγραφέως ύποτυπώσεώς τίνος, τής όποιας 

τό περιεχόμενον επαναλαμβάνει ό Ματθαίος ώς έχθεσιν εν κεφαλαίοις διηοη- 

μένην. Τούτο μερικώς άνταποκρίνεται εις τήν πραγματικότητα. Διότι συν έ¬ 

γραψε μέν ό Ματθαίος τήν έπιτελεύτιον βούλησιν καί διδασκαλίαν του, περιέ- 

χουσαν καί εκθεσιν έν κεφαλαίοις διηρημένην των έμπεριειλημμένων τή ποο- 

γεγοννία νποτνπώσει παρά τον καλογήρου αντοϋ τον πανοσιωτάτον έν μονα- 

χοϊζ κυρον Μάρκον, άλλα έν τώ κειμένω περιέλαβε αύτούσιον τό κείμενον τής 

διαθήκης του μονάχου Μάρκου, ενώ ή άναφερομένη συ στη ματοπο ίη σι ς τρόπον 

τινά του περιεχομένου τής ύποτυπώσεώς αυτής διά τής διακρίσεώς της είς κε¬ 

φάλαια κατ’ ονομα μόνον εύσταθεΐ. Ούσιαστικώς πρόκειται περί νέου κειμένου, 

ώε θά δειχθή κατωτέρω καί ώς τοΰτο προκύπτει καί έκ των όσων ό Ματθαίος 

έν τω ιη' κεφαλαίω τής ύποτυπώσεώς του γράφει: Ταντα τοίνυν παρά τής 

•ημών μετριότητος έκτέΟειται σαφήνειας χάριν, ώς εϊρηται, άμα μέν προς 

νπόμνηαιν όντα τής μοναχικής και κοίνοβιακής καταΰτάσεως, άμα δέ καί προς 

1. Περί τοϋ πατριάρχου Ματθαίου, πέρα των όσων ό Ιίΐιη^θΓ διαλαμβάνει (ένΟ’ 

άνωτ, σσ. 291-293 ) άναλΰων τά βιογραφικά στοιχεία τοϋ προλόγου της διαθήκης, πρβλ. καί: 
Η. - Ο. Β β ο 1ί, ΚίτοΙνβ «ηά (1ΐθο1ο@Ϊ5θίνβ ΒίίβΓ&Ιυρ ΐιη ΙχΥ/,ίΐηΙίηΐδοΙιοη ΒρϊοΙν {= Ηιιηά- 

Βυοϊι άβΓ ΑΗθΓΐυπίδννΐδΒβηεοΗοίΙ, XII. 2. 1), Μϋηοϊιρη 21977, σσ. 741 έπ., 776" Ρ. 

XV ί γ ΙΙι, Ζιιγ ηυοϊι οΙριπ Βρρϊηηβ (!<?$ ΡοΙποΓοίι&Ιδ Μ&ΙΙΙιαΐοδ’ I. νοη ΚυηδΙοη- 

ίιηορεί, ΒγζαηΙΐοη 37, 1967, σσ. 417-418· V. I 3 υ γ ο η I, Β« ΙπδέμϊδοοραΙ ιΐυ Ρο- 

ΙπΑΓοΙιβ ΜαΙΐΗϊβυ 1βΓ (1397-1410). 17η ^γοικΙ ρι*οο08 ουηοπΗμιο ά Βγζαηΐ'6 ου (ΙέθυΙ 
θυ XV6 δϊέοΐβ, ένΚοναβ (1β$ βΐυθοδ ΒχζοηΙΐηοδ 30, 1972, σσ. 5-166, Ιδία σ. 64 έπ.' Η. - 

Ο. Β β ο Ιι, ΟβδοΙήοΙιΙβ <1βΓ ΟΓίΚοάοχοη Κϊτοΐιυ ΐιη όγζ3η(ϊηΪ5€Ηι?η Κωαΐι (— Όίβ Κϊγ- 

ΟΪΐβ ίη ϊϊΐΓβΓ ΟβδοΜοΗίθ, ϋΐ), ΟόΚΐη^οη 1980, σσ. 255 έπ. 

2. Αί άμφιβολίαι, αί όποΐαι έξεφράσΟησαν διά τήν γνησιότητα της πατριαρχικής υπο¬ 

γραφής, άπεδείχθησαν ύπδ τοϋ II. II α η £ β γ, ένθ’ άνωτ., σ. 289, άβάσιμοι. 
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φυλακήν καί σνντήρησιν των τε προδιατετνπωμέ.νων απάντων, άλλα και των 

ννν παρ' -ημών εκτεθέντων1. 

*Η πατρότης του πρώτου έκ των δύο τυπικών2 (ίϊ. 12γ - 29γ) κατά τήν 

μαρτυρίαν του Ματθαίου3 άνήκεΐ εις τον μοναχόν Μάρκον, ό όποιος διετέλεσεν 

επί μακράν σεφάν έτών ηγούμενος άρχικώς της μονής του Κοσμιδίου4, βραδύ- 

τερον δέ τής μονής Θεοτόκου τής Νέας Περιβλέπτου, γνωστοτέρας ώς μονής 

του Χαρσιανείτου εις Κωνσταντινούπολιν5. Ή ύποτύπωσις όμως του μονάχου 

Μάρκου συνεγράφη ύπό του διαδόχου του, του μετέπειτα πατριάρχου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως Νείλου6, ώς μάς πληροφορεί ό Ματθαίος, δ όποιος διετέλεσεν 

έπίσης μαθητής του Μάρκου καί μοναχός εις τήν μονήν του Χαρσιανείτου: 

... νποτνπωσις. ήν ό άγιος καλόγηρός μου ό κνρις Μάρκος φθάσας εξέθετο, 

σνγγραφεΐσα παρά τον άγιωτάτου και αοιδίμου πατριάρχου κνρον Νείλον, 

πάντα περιλαμβάνουσα ακριβέστατα τά τη μοναχική και κοινοβιακή προσή¬ 

κοντα ιερά πολιτεία καί καταστάσει7. 

Οι λόγοι διά τούς οποίους ό μοναχός Μάρκος δέν συνέγραψεν ό ίδιος τήν 

ύποτύπωσίν του παραμένουν άγνωστοι. 'Τποθέσεις μόνον θά ήδύναντο νά δια¬ 

τυπωθούν περί αύτών ώς καί περί τού εάν ό Νείλος κατά τήν συγγραφήν του 

κειμένου ειχεν εύχέρειαν περί τήν σύνταξιν. Πιθανόν είναι οτι ό ήγούμενος τής 

μονής Χαρσιανείτου Μάρκος ολίγον προ τού θανάτου του έδωσεν εντολήν εις 

τον μαθητήν του καί ήδη έπιλεγέντα ύπ’ αύτού ώς διάδοχόν του μοναχόν τότε 

Νείλον, κατά κόσμον Νεόφυτον Κεραμέα, νά σύνταξη τήν ύποτύπωσίν του ώς 

εν τνπφ διαθήκης καί παρέσχεν εις αυτόν τάς κατευθυντηρίους γραμμ,άς. Εΐκά-’ 

ζεται επομένως ότι 6 Νείλος, ώς έκ τής μορφώσεώς του καί τής εις αύτόν έμπι- 

1. Στίχ. 1303-1306 της διαθήκης. 

2. ΤΙερΙ των Μοναστηριακών Τυπικών καί Διαθηκών γενικώς βλ. Κ. Α. Μανάφη, 

Μοναστηριακά Τυπικά-Διαθήκαι, Μελέτη φιλολογική (= «’Αθήνα». Σειρά διατριβών καί 

μελετημάτοιν, 7 ), έν Άθήναΐς 1970. ΙΙρβλ. και I. Μ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Τό τυπικόν τοϋ Πα- 

κουρίανοΰ καί ή «Ιερατική σχολή» τής μονής Πετριτίΐοϋ, εις Άντίδωρον πνευματικόν. Τι¬ 

μητικός τόμος Καθηγ. Γερ. I. Κονίδάρη, Άθήναι 1981, σσ. 156-169, δπου καί λοιπή βι- 

β?Λογραφία. 

3. ΙΓρβλ. στίχ. 182-194 της διαθήκης. 

4. Περί της μονής τών άγιων Κοσμά καί Δαμιανού (Κοσμίδιον) βλ. Κ. ί ή η ί Π, 
Πβ8 β£ΐΐ565 βί 1β5 πιοη&8ΐΘΓβ82 (ί.α ^βο^Γ»ρΜβ θοοίββί&δΐίφΐβ άβ ΓθΐϊΐρίΓβ βγζ&ηΐίη. 

ΡτβΓπΐβΓθ ραΓίΐθ : Κβ άθ ΟοηβΙ&ηΙϊηορΙβ θί 1β ραΙή&ΓΟ&Ι οβοιιιηθηίφΐβ, τ. III), 
Ραπδ 1969, σσ. 286 έπ. 

5. Περί τής μονής τοΰ Χαρσιανείτου βλ. Κ. I Α η ΐ η, ένθ’άνωτ., σσ. 501-502, 

6. ΙΓερί τοΰ βίου καί τοϋ έργου τοΰ πατριάρχου Νείλου βλ. Η. II 6 η η θ ρ Η ο ί, 
Π&5 ΙΙοΓηίΙϊ&Γ ΡίΐΙϊ&ΓοΙιβη ΝθιΙοβ υηά <ϋβ οΙίΓγδΟΒΐαπιΐΒοΙίΘ Τταίΐίΐϊοη, Πβϊάβη 1963, 

σσ. 1-6. Βλ. ωσαύτως τό λήμμα ύπ’ άρ. 11648, Κεραμεύς Νείλος, έν ΡΓΟδοροβΓ&ρΙίίδοΙϊθδ 

ί,θχΐοοη άβΓ Ρυΐ&ίοΐο^βηκθΐΐ, 5. Ρ&5Ζΐ1ίθ1, λΥίβη 1981, μετά τής σχετικής βιβλιογραφίας. 

7. Στίχ. 347-350 τής διαθήκης. 

24 - 1 * 1984 
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στυσύνης του Μάρκου, θά εΐχεν ελευθερίαν διατυπώσεως κατά την σύνταξιν τής 
ύποτυπώσεως. Δεν θά εΐμεθα δέ μακράν τής άληθείας, εάν ύπεστηρίζαμεν ότι ή 
ύποτύπωσις αυτή δύναται νά προσγραφή έξ ίσου εις τον Μάρκον καί εις τον 

Νείλον. 
Έν ά^τιθέσει προς την διαθήκην του Ματθαίου, το κείμενον τής ύποτυ¬ 

πώσεως του Μάρκου δεν διαιρείται εις κεφάλαια διακεκριμένα δι’ επιγραφών. 

Τά θέματα περί των οποίων διαλαμβάνει ά'^αφέρονται εις την διασάφησιν τής 

έγνοιας του δρου μοναχικός βίος, εις την διάκρισιν τής κοινοβιακής ζωής άπδ 

τής ιδιορρύθμου καί εις την δίατύπωσιν γενικών άρχών συμφώνως προς τάς ο¬ 

ποίας ώφειλον νά διαβιοΰν οί μ,οναχοί έν τή μονή. Ιδιαιτέραν φροντίδα κατα¬ 

βάλλει διά την ύποτύπωσιν κανόνων ρυθμιζόντων τάς μεταξύ τών μοναχών 

σχέσεις ώς καί την όφείλομένην ύπακοήν εις τον έκάστοτε ηγούμενον τής μονής 

καί τον τρόπον επιλογής αυτού. Ούδεμία μνεία γίνεται περί διακονημάτων καί 

διακονητών ώς καί περί του άκολουθουμένου λειτουργικού τυπικού. 

Το εις τον πατριάρχην Ματθαίον άνήκον τμήμα τού κειμένου τής έπιτε- 

λευτίου βουλήσεως καί διδασκαλίας του, άφαιρουμένης τής ύποτυπώσεως τού 

Μάρκου, συγκροτεί, ώς προς την μορφήν, πλήρες μοναστηριακόν τυπικόν πε- 

ριέχον αύτοβιογραφικόν πρόλογον (ίί. 1γ - 12ρ) καί διατάξεις συμφώνως προς 

τάς όποιας ώφειλον νά διαβιοΰν οί μοναχοί έν τή μονή (ίί. 29γ - 43ρ). Τό σύν- 

ολον τών κεφαλαίων αύτών ανέρχεται εις 18, προτάσσεται δ’ έκάστου επι¬ 

γραφή, ή όποια αναγράφεται εις την άνω ή κάτω ωαν τού περιέχοντος τό κεφά- 

λαιον φύλλου τού κώδικος. 

Τά θέματα περί τών οποίων διαλαμβάνει ό Ματθαίος δεν εΐναι πολλά. Δύ- 

νανται νά διακριθουν είς 4 ομάδας: *Η πρώτη ρυθμίζει διά μακρών τάς σχέσεις 

μοναχών - μονής προς τον έξω κόσμον, όπως αδελφάτα, προσέλευσις είς δικαστή¬ 

ρια, σχέσεις προς λαϊκούς, σχέσεις πρός την Μεγάλην Εκκλησίαν κλπ. (κεφ. β', 

δ', ε', ζ', η', θ', ιβ'). Ή δεύτερα περιέχει ώρισμένους κανόνας ώς πρός την δια- 

βίωσιν τών μοναχών, τον χρόνον δοκιμασίας τών ύποψηφίων, την άκτησίαν, 

την έξομολόγησιν κλπ. (κεφ. α', β', γ', δ', ς", ι'). 'Η τρίτη διατάσσει τά περί 

τελέσεως μνημοσύνων, ακολουθιών καί έορτών (κεφ. ιγ', ιδ', ιε', ιζ'). *Η τε- 

τάρτη, τέλος, άναφέρεται είς τον προεστώτα (κεφ. α', ς", ΐα', ις"). 

Έκ τής συγκρίσεως τού περιεχομένου τής ύποτυπώσεως τού μοναχού 

Μάρκου καί τής έπιτελευτίου βουλήσεως τού πατριάρχου Ματθαίου άποδει- 

κνύεται τό λεχθέν ήδη ότι δηλαδή πρόθεσίς τού Ματθαίου δέν ήτο ή κεφαλαιο- 

λογία τών περιεχομένων είς την ύποτύπωσιν τού μοναχού Μάρκου, ώς τούτο 

άναφέρεται τόσον είς τήν επιγραφήν τού κειμένου όσον καί είς τό προοίμιον 
τών ρηθηαο μενών κεφαλαίων1, αλλά ή συμπλήρωσίς τών κε\ών τής ύποτυπώ- 

1. Αύτόθι, στίχ. 882-899. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ 30 
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σεως του Μάρκου επί συγκεκριμένων θεμάτων καί κυρίως ή ρύθμισις των σχέ¬ 

σεων τής μονής προς τό δημόσιον, την δικαιοσύνην, την Μεγάλην του Χρίστου 

Εκκλησίαν καί τον έ'ξω τής μονής κόσμον γενικώς. Πρός τούτοις ρυθμίζει 

τα περί μνημοσυνών, εορτών καί ακολουθιών, ενώ ρητώς άναφέρεταί εις τήν 

τηρησιν του λειτουργικού τυπικοΰ τής Μεγάλης Εκκλησίας. Ούτως ερμη¬ 

νεύεται καί τό μοναδικόν, καθ’ όσον γνωρίζομεν, φαίνόμενον, τής συγκροτή- 

σεως δηλαδή του τυπικού τής μονής έκ δύο αύτουσίως παρατιθεμένων τυπικών, 

διατυπωθέντων υπό δύο (τριών) συγγραφέων εις διαφορετικόν χρόνον. Ή 

ανυπαρξία διατάξεων περί διακονητών καί δίακονημάτων εις άμφότερα τά τυ¬ 

πικά δεν νομίζομεν ότι θά πρέπει νά άποδοθή εις τήν κατάργησιν αυτών, 

άλλά μάλλον εις τήν απόλυτον εξουσίαν τού ηγουμένου, ώς έκ τής οποίας ή 

άνάθεσις τών δίακονημάτων, 6 έλεγχος επί τού τρόπου άσκήσεως αυτών καί ή 

παύσις τών διακονητών έξηρτάτο έξ αυτού καί μόνον. 

'Ως συνήθως συμβαίνει, οϊ συντάκταί τών μοναστηριακών τυπικών δια¬ 

τυπώνουν τάς διατάξεις αυτών κατά τά ίσχύοντα εις τον μοναχικόν βίον, ώς 

ούτος διεμορφώθη συμφώνους πρός τά ασκητικά έργα καί διατάξεις μεγάλων 

πατέρων τής εκκλησίας ή διαπρεπών άσκητών καί ηγουμένων μονών. 'Ο μονα¬ 

χός Μάρκος ώς πηγήν διά τήν διατύπωσιν τής ύποτυπώσεώς του είχε κυρίως 

τάς Άσκητικάς διατάξεις τού Μεγάλου Βασιλείου καθώς καί τούς "Ορους 

κατά πλάτος καί τον Ασκητικόν λόγον τού αυτού πατρός1, ενώ δεν λείπουν καί 

άναφοραί εις τον Γρηγόριον Θεολόγον (οί στίχ. 435-455 τής διαθήκης ενθυ¬ 

μίζουν τά εις τον Λόγον μγ' τού Γρηγορίου περιεχόμενα, Ρ036, 577 Α-Β) καί 

Ίωάννην τής Κλίμακος (οί στίχ. 564-565 τής διαθήκης άναφέρονται εις τόν 

πρός Ποιμένα Λόγον, ΡΟ 88, 1200). 

*0 Ματθαίος διά τού ι' κεφαλαίου τής διαθήκης του επιβάλλει τήν 

υπό τών μοναχών άνάγνωσιν τών * Ασκητικών τού Μεγάλου Βασιλείου καί 

τών Γεροντικών κατά τόν τής τραπέζης καιρόν (στίχ. 1178-1183). Εις 

τό κείμενόν του υπάρχουν άναφοραί εις τόν Παχώμιον2 (στίχ. 915 έπ.), 

είς τάς ’Ασκητικάς διατάξεις (ΡΟ 31, 1413 Ο-ϋ: στίχ. 945 διαθήκης), 

εις τούς "Ορους κατά πλάτος (ΡΟ 31, 972 Β-0: στίχ. 965 διαθήκης), 

1. Ούτω τμήματα ολόκληρα της ύποτυπώσεώς επαναλαμβάνουν τά αυτά πρός τόν 

Μ. Βασίλειον. Έπί παραδείγματι: στίχ. 356-359: ΆσκητίκαΙ διατάξεις (ΡΟ 31, 1322Α)' 

στίχ. 397-404: Λόγος άσκητικός (Ρ0 31, 8720)· στίχ. 456-461: ΆσκητίκαΙ διατάξεις 

(1381Β-1385Α), "Οροι κατά πλάτος (ΡΟ 31, 9290)· στίχ. 498-500: ΆσκητίκαΙ δια¬ 

τάξεις (1384Α)* στίχ. 504-507: Λόγος άσκητικός (877Α)' στίχ. 524-533: * ΑσκητίκαΙ δια¬ 

τάξεις (1417 ϋ-1420}, Λόγος άσκητικός (880Α)· στίχ. 636-658: "Οροι κατά πλάτος (933ϋ- 

941 Α), ’Ασκητικαί διατάξεις (1424 0-1428 0)· στίχ. 695-699; ΆσκητίκαΙ διατάξεις 

(1389 0-ϋ). 

2. Τήν δοξασίαν συμφώνως πρός τήν οποίαν δ Παχώμιος δι* άγγελικής Επιστα¬ 
σίας καθώρισε τριετη δοκιμασίαν πρό της άποκάρσεως τών μοναχών γνωρίζει άλλ’ άν- 

τίκρούει καί ό Θ. Βαλσαμών, Επιστολή ... χάριν τών Ρασοφόρων (Εκδ. Γ. Ρ άλλη καί 
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καί εις Γρηγόριον τον Θεολόγον, Λόγος απολογητικός της εις τον Πόντον φυ¬ 

γής ενεκεν1 {στίχ. 1230), γίνεται δέ υπαινιγμός και εις την 177ην έρώτησιν 

των αποριών Μαξίμου Όμολογητοΰ2 (στίχ. 1192-1194). 

II. Χρόνος συγγραφής. 

'Η χρονολόγησις του τυπικού του Ματθαίου είναι βεβαίως άσφαλής. Τό 

τυπικόν συνεγράφη κατά Σεπτέμβριον 1407, ώς μέρος τής διαθήκης του Πα- 

τριάρχου. Τούτο άναμφισβητήτως προκύπτει καί έκ τής έπιγραφής άλλα καί 
έκ του κειμένου τής διαθήκης3. 

Άντιθέτως ό χρόνος συντάξεως τής ύποτυπώσεως του Μάρκου είναι 

άγνωστος, τουλάχιστον έκ τής χειρογράφου παραδόσεως. Ώς έκ τούτου θά 

πρέπει νά έπιχειρηθή ή χρονολόγησις του κειμένου τούτου μέ την βοήθειαν των 

έ\ δείξεων καί χρονολογικών στοιχείων των κειμένων αυτών. 

Έν οψει του γεγονότος 6τι ό Νείλος, ό όποιος συνέγραψε την διαθήκην 

του Μάρκου, ήτο κατά τό διάστημα εκείνο μοναχός εις τήν μονήν Χαρσιανεί- 

του4, ή ύποτύπωσις θά πρέπει νά έχει γραφή τό αργότερου πρό του Μαρτίου / 

Απριλίου 1380, τής χρονολογίας δηλαδή έκλογής του Νείλου είς τον οικου¬ 

μενικόν θρόνον τής Κωνσταντινουπόλεως. Επομένως ώς βέβαιος Ιβπτπηίΐδ 

βπίβ ({ηθπι παρουσιάζεται τό έτος 1380. 

'Ο Ματθαίος έξ άλλου διηγείται είς τήν διαθήκην του ότι: ό μέν καλόγη- 

ρός μου ο κΰρ Μάρκος έκ των ώδε προς τάς αιωνίους προαεκλήθη οκηνάς, μετ' 

ου πολύ 6έ καί ο άγιώτατος και αοίδιμος πατριάρχης κΰρις Νείλος έπι τήν οι¬ 

κουμενικήν άνετέθη λυχνίαν...5. Οΰτω πληροφορείται κανείς οτι ό Νείλος 

δίετέλεσεν ηγούμενος, όρισθείς υπό του Μάρκου ώς διάδοχός του, διά μικρόν 

μόνον χρονικόν διάστημα, πρό τής εκλογής του είς πατριάρχην Κωνσταντινου¬ 

πόλεως. Είναι επομένως δυνατόν νά θεωρηθή οτι ή ύποτύπωσις του μονάχου 

Μάρκου συνετάγη κατά τό δεύτερον ήμιου του 14ου αίώνος καί έτι άκρίβέ- 

στερον κατά τούς ολίγους πρό τού έτους 1380 χρόνους. 

III. Τά χειρόγραφα. 

Τό σύνολον τού κειμένου τής διαθήκης, ώς έλέχθη, περιέχεται είς τον κώ- 

Μ. Ποτλη, Σύνταγμα των θείων καί ιερών κανόνων, τ. Δ', Άθήνησιν 1854 [άνατ. 

1966], σσ. 497 έπ.). 

1. ΡΟ 35, 461Α — 1. Β 6 Γη α γ ά ί, Οτέ^οίΐΌ (1<? Ναζίίΐηζο: Οίδΐ'ουΓδ 1-3 

( =8ουΓοβδ ΟΐΓέΙΐβηηβδ, 247), Ραπβ 1978, σ, 51/8-10. 

2. Έκδ. «Γ. Η. ϋ β ο 1 β γ 1ί, Μαχΐππ ΟοηΓββΒΟΓίδ, ί}ιιαβ3ΐΐοηι*5 (Ιυβϊα (ΙΊογ- 

ρυδ ΟιπδΙϊαηοηιιη. 8θΐ*ίβδ Ογ&θο&, 10), ί,Θυνβη 1982, ασ. 121-122. 

3. Βλ. στίχ. 890-899 καί 1349-1352. 

4. Πρβλ. στίχ. 225-228, 346-350. 

5. Στίχ. 225-228. 
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δικά νϊη(1. ΗίδΙ. §γ. 55 (ίί. 1 γ-43γ), τον όποιον περιέγραψεν ήδη ό Ιϊ. Τίαη^θΓ1 2, 

Τό κείμενον τής ύποτυπώσεως του μονάχου Μάρκου, τό όποιον καταλαμβάνει 

τά ίί. 12γ - 29γ του ώς άνω κώδικος, είναι γνωστόν και εξ ένός είσέτι χείρο- 

γράφου, του Ρ&ΓΪδίηΐΐδ ΟοϊδΗηΐβηιΐδ £Γ&βΟΐΐ8 243 του ΐε' αίώνος2, τό χειρό¬ 

γραφον τούτο περιέχει τάς 43 ομιλίας του Πατριάρχου Νείλου3 καί έν τέλει 

(ίί. 253γ-260γ) την ύποτύπωσιν του Μάρκου υπό τήν επιγραφήν: Τοϋ εν 

άγίοις πατρός ημών Νείλον αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί οικουμε¬ 

νικού Πατριάρχου τον ελεήμονος διδασκαλία καί παραίνεσις ώς εν τνπψ δια¬ 

θήκης εκ προσώπου τον πνευματικόν πατρός αυτόν προς τους νπ' αυτόν μονά¬ 

χους περί κοινοβιακής πολιτείας καί καταστάσεως. Έκ τής ώς άνω επιγραφής 

σαφώς προκύπτει επίσης ότι καί δι’ εκείνον, ό όποιος προσέθεσεν εις τό τέλος 

των ομιλιών του Νείλου τήν ύποτύπωσιν του μοναχού Μάρκου ήτο άναντίρρη- 

τον ότι ό Νείλος ((συνέγραψε)) τό τυπικόν κατ’ έντολήν τού Μάρκου. 

Εις τήν ωαν των φύλλων τού Βιενναίου κώδικος υπάρχουν διάφοροι έπι- 

γραφαί ή περιλήψεις ελληνιστί ώς καί σημειώσεις λατινιστί έπαναλαμβάνουσαι 

ορούς τού κειμένου. Τά γράμματα αυτών φαιά ή ερυθρά συχνά είναι εξίτηλα. 

'Ως προκύπτει έκ των έλληνιστί σημειώσεων μόνον αί έν τή ύποτυπώσει τού 

πατριάρχου Ματθαίου, ένθα υπάρχει διαίρεσις είς κεφάλαια, έπέχουν θέσιν 

επιγραφών, ώστε νά δικαιολογήται καί ή πρόταξίς των έν τή έκδόσει ώς τίτλων. 

Αί λοιπαί σημειώσεις, ώς μή είσάγουσαι κεφάλαια ή έστω παραγράφους, άλλ3 

άναφερόμεναι ένίοτε καί εις χωρία κείμενα έν μέσω παραγράφων δέν δύνανται 

νά σημειωθούν έν τώ κεφ,ένω4. Έχουν δ3 ώς εξής: £. 3ν Περί τής εις τό μονα- 

στήριον εισαγωγής, ί. 4γ Περί τής εις τό μοναστηριού άοκνου σπουδής, ί. 4ν 

Περί τής από τον κυρον Μάρκον προς τον άγιώτατον πατριάρχην Νείλον παρα¬ 

δοχής τον μοναστηριού, ί. 5γ "Οπως παρεδωκε προς αυτόν ό άγιώτατος πα¬ 

τριάρχης κυρ Νείλος μετά γραμμάτων τήν τοϋ μοναστηριού προστασίαν κατά 

διαδοχήν ετι ιερομόναχον όντα, ί. 5ν Περί τής τοϋ μοναστηριού σνστάσεως, 

ί. 6γ Περί τοϋ κατέχοντος πρότερον τόν τής μονής τόπον καί εξ ής είς οϊον 

μετεσκενασθαι παρά τοϋ κτήτορος, ί. 6ν Περί των άφιερωθέντων παρά τοϋ 

κτήτορος, ί. 8γ Περί τής άφαιρέοεως των τοϋ κτήτορος πραγμάτων καί τον 

1. Βλ. Η. Η υ η £ 6 Γ, ένθ’ άνωτ., σσ. 288-289 καί τού αύτοΰ, Κοίαίο^ 4βΓ 
^Γΐβοΐιΐδοΐιβη ΗδηάδοΙίρΐΓΐβη άθΓ ΟδΙβΓΓθΐοΙιίδοΐΊβη ΝβΙΐοη&ΙΙιΐΙϊΙΐοΙΙιοίί, Τβίΐ I. Οοδϊοοδ 
ΙΰδΙοτϊοΐ, Οοάϊοβδ ρΐύΐοδορίήοί βί ρ1ή1ο1θ£ΐοΐ, ^ϊβη 1961, άρ. 55, σσ. 59-60, 

2. Περιγραφήν τοϋ χειρογράφου βλ. είς Ν. Ο ηο ο η 1, Ιηνθηί&ΪΡβ Βοηηηι&ίΓβ άβδ 
ΐϊΐαηαδοπίδ £Γβθδ άβ Ιβ. Βΐΐοΐϊοΐΐιόηιΐο Ν&Ιΐοη&Ιβ ©I άβδ 3αιΐΓ©8 1>ΐ61ϊοί]Ί6φΐ0δ άβ Ρ&Ηδ, 
τ. ΙΙΤ, Ρ&Γίδ 1888, σ. 161* Β. ϋβντβοδδθ, Ο&ΙοΙο^αβ άβδ πιβηϋδΟΓΐΙδ ^γ©05, II: 

Εβ ίοηδδ ΟοίδΗη, Ραπδ 1945, σσ. 223-224. 
3. Βλ. Η. ΗβηηβρΙιοί, ένθ* άνωτ., σσ. 6 έπ. 
4. Έκ των λόγων αύτών είς τήν άρίθμησιν των στίχων δέν συμπεριελήφθησαν οί 

στίχοι τών έπικεφαλίδων. 
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τής μονής χωρίου, ί. 8ν Περί τής είς την μονήν άνακτίσεως βασιλείου του Καν- 

τακουζηνον εις τά κτητορικά κελλία, ί. 9γ Περί τής είς πατριαρχικόν θρόνον 
ανόδου από τής άγιωτάτης μητροπόλεως Κυζίκου. Περί τής των κτημάτων 
απώλειας, ϊ. 9ν Περί τής τοϋ βασιλέως κυροϋ Μανουήλ είς τήν Ιταλίαν απο¬ 

δημίας καί τής πρός τόν ανεψιόν αύτοϋ διαλλαγής. Περί τής έπισυμβάσης τή 
εκκλησία ταραχής, ί. 10γ Συγχώρησις καί ευχή των τά σκάνδαλα προξενη- 

σάντων εκ φθόνον, ί. 1 Ον Περί τής του βα σιλέως κυροϋ Μανουήλ επανόδου 
καί τής εκκλησιαστικής ειρήνης, ί. 11γ, Περί τής άνακαινίαεως των κτημά¬ 

των. ΙΙερί τής γεγεννημένης ευεργεσίας εις τήν μονήν παρά τ οϋ βα σιλέως τοϋ 
άγιον κυρ Μανουήλ καί περί τής όφειλομόνης γίνεσθαι κατ' εβδομάδα θυσίας 
διηνεκοϋς υπέρ τε τοϋ ονόματος αύτοϋ καί τής συνοδίας αυτόν, ί. 11γ Ανακεφα¬ 

λαίωσή των προρρηθέντων, ί. 12γ Προτροπή πρός τό άναγινώσκεσθαι τήν 
ύποτύπωσιν ήν ο πανοσιώτατος εν μοναχοϊς κϋρ Μάρκος έξέθετο. 

IV. Ή έκδοσις - Παρατηρήσεις. 

Ή παρούσα έκδοσις, ώς έδηλώθη ήδη, περιέχει, καί, τό ύπο τοΰ Η, Ηυη- 

§βΓ έκδοθέν τμήμα τής διαθήκης. Κατά τήν £κδοσιν τοΰ κειμένου έκρίθη ότι θά 

έπρεπε να παραλειφθή ή μνεία είς τό κριτικόν υπόμνημα των συχνών ιωτακι¬ 

σμών, τών μεταλλαγών διπλών καί απλών συμφώνων ώς έπίσης καί τών 

απλών ορθογραφικών καί άλλων σφαλμάτων τοΰ γραφέως. Δεν διετηρήθη 

έπίσης ή συχνάκις είς τό χειρόγραφον άπαντώσα ένωσις δύο λέξεων είς μίαν 

μεθ’ ενός τόνου (π.χ. ώσείπειν, τοπαράπαν, τηναρχήν, τηνταχίστην, ταπολ- 

λά). 'Πς πρός τό σημεΐον τούτο μετεβλήθη καί τό υπό τοΰ Η. Ηιιπ^θγ έκδοθέν 

τμήμα τοΰ κειμένου. Τοΰ κειμένου τούτου άποκατεστάθησαν ωσαύτως τά τυπο¬ 

γραφικά αβλεπτήματα, μερίκαί παραναγνώσεις ή παραλείψεις λέξεων1 ώς καί 

ή έγκλισις τοΰ τόνου. Χάριν ομοιομορφίας γραμματικής άντί ό καλόγηρώς μου 
προετιμήθη ό τύπος ο καλόγηρός μου (στίχ. 225), έπειδή είς τό κείμενον αί 

πλάγιαι πτώσεις τοΰ ονόματος κλίνονται πάντοτε κατά τά κοινά δευτερόκλιτα. 

Ό Η. Ηιιη£6Γ είς τάς σημειώσεις του2 έπεξήγησεν όσους έκ τών ορών 
— τών οποίων τό πλεΐστον σχεδόν κεΐταί είς τόν πρόλογον τής διαθήκης—πα¬ 

ρουσιάζουν ιστορικόν καί άλλο διαφέρον, ώστε νά είναι περιττή ή έπανάληψις 

εδώ. Παραθέτομεν μόνον ώρισμένας συμπληρώσεις καί διορθώσεις κατά τήν 

νέαν βιβλιογραφίαν. Οΰτω: 

1. II. II υ Π £ 6 Γ, £νθ’ άνωτ. (σ. 462, σημ. 1), σ. 294, στίχ. 8 άντί 8έ~όή, σ. 295, 

στίχ. 1 άντί παραλείψαντι-παραμείψαντι, στίχ. 25 άντί έκλύσν.ι-έκλνααι, α. 297, στίχ. 8 

άντί γράμμασί τε-γράμμαοι, στίχ. 31 άντί μοναχοϊς - τό μοναχοϊς, στίχ, 43 άντί κοσμήσει- 

δίακοσμήσει, στίχ. 45 άντί είς -ές, σ. 300, στίχ. 31 άντί τήν γλώτταν - ό τήν γλώτταν, 

ίπιεζ'ηγούμενος-έπεξηγονμενος, σ. 301, στίχ. 7 άντί πρότεραν-καί πρότερον, στίχ. 12 άντί 
τοϋτο-τοΰτο δή, στίχ. 42 άντί δέ-δή, 

2. Η. Η υ η § 6 γ, 2νθ’ άνωτ., αα. 303-305, 306-309. 
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«') Περί των λέξεων διαθήκη (στίχ. 882), διαθηκφος (στίχ. 129) άλλα 

καί υποτνπωσις (στίχ. 5, 347), διατνπώ (στίχ. 883), τνπικόν (στίχ. 1276, 

1281, 1294) κλπ. πρβλ. Κ. Λ. Μ α ν ά φ η, έ\θ’ άνωτ., σ. 21 έπ. 

β') Γ0 χρνσόβονλλος λόγος (στίχ. 168-169) του Ίωάννου Καντακου- 

ζηνοΰ δεν άναφέρεται εις τά Ηβ^βδί,βΠ του Ρ. Β6Ϊ£βΓ, τό δέ σιγιλλιώδες 

γράμμα (στίχ. 170) του πατρ. Ισιδώρου ή πιθανώτερον του Καλλίστου βλ. 

παρά I. Ό&Γτοιίζθδ, Κο§θδϊβδ, τ. VI, άρ. 2832, σ. 129. 

γ#) ’Άμπαρος (του) (στίχ. 156): Βλ. ήδη Β. 1 8.11 ΐ η, ενθ’ άνωτ. (σ. 464, 

σημ. 4), σ. 501· I. ϋαΓΓΟαζβδ, Κβ£βδΙθ8. άρ. 3283 καί πίνακες, 

(χαρτοφύλαξ Απΐρ8ΓΪδ). Πρόκειται, πιθανώς, περί ονόματος προελθόντος έκ 

της άσκήσεως συγκεκριμένου έπαγγέλματος καί δή καί του περί τήν εμπο¬ 

ρίαν αρωμάτων άσχολουμένου. ’Άμπαρ — άρωμα ζωϊκής προελεύσεως, πρβλ. 

Γ. Δημητροκάλλη, Τό έτυμον τής ονομασίας του φυτοΰ άρμπαρόρ- 

ριζα, ’ Αθήνα ΟΗ', 1980/2, σσ. 93-95. Πρβλ. επίσης καί τήν μαρτυρίαν: 

ΕΙ δέ τι των τιάνν τίμιων, ο Ιον λίθοι διαφανείς, μάργαροι, μόσχος και άμπαρ, 

όφθαλμοϊς και νοι και άφη και όσφρήσει και σταθμώ (δθ. υπολογίζεται), 

Ε. 8ο1ιΐ11)&οΗ, Βγζ8ηϋηίδθ1ιβ πιβίΓοΙο^ίδοΙιο (^ιΐθΐΐβη [— Βυζαντινά 

κείμενα καί Μελέται, 19], Θεσσαλονίκη 1982 σ. 135,14- 

δ') Μέτρα οίνον (στίχ. 323-324). Τό μοναστηριακόν μέτρον ελαίου ή 

οίνου ήτο άντίστοιχον προς 6,816 καί 8,200 λίτρα. Πρβλ. Ε. δοΜΙΡ&οΙι, 

Β^ζαπίΐηίδοΐιβ ΜβίΓοΙο^ϊβ [Η&ηάΙιυοΗ <1ογ Α11βΓΐυπΐδ\νΪ88βη8θ1ΐ8ίΙ, XII.4], 

Μϋηοΐιοη 1970, σσ. 98-99, 113 καί 119. 

ε') Έξάμπελα (στίχ. 328). *Η λέξις πιθανώτερον σημαίνει τά ακατάλ¬ 

ληλα προς φύτευσιν αμπέλων χωράφια, έν άντιθέσει προς τήν ύπάμπελον γην: 

μετρεΐται δέ ή νπάμπελος γη ούτως...., Ε. δοΗίΙΡ&οΙι, Β^ζ&ηΐίηίδοΐιβ 

πιβίΓοΙο^ΐδοΙιβ (^αθίίβη...., σ. 98, 13. Τά μακράν εύρισκόμενα χωράφια χα¬ 

ρακτηρίζονται ή έξώθνρα ή έξώχωρα καί ύπέκειντο είς χαμηλοτέραν φορο¬ 

λογίαν αύτόθι, σσ. 151 καί 156. 

) Μονοπροσώηως (στίχ. 330). 'Η λέξις ένταυθα σημαίνει: άποκλειστι- 

κώς* μόνον δι’ αυτόν* πρβλ. καί 1. Ό&ρτοιιζβδ, Κο^βδίβδ, άρ. 3283, 

σ. 499. 

ζ') Τζνμιλαρεΐον (στίχ. 910): έλαιοτριβεΐον πρβλ. καί Ε ιι τ γ (1 ί ο 6 

Ι»8ρρ&-Ζΐζϊ1ί&8, ΡΙη οΙίΓγδοΙιιιΙΙβ ΐηοοηπυ βη Ϊ8νβιΐΓ <1υ πιοη88ΐβΓβ 
3βδδ8Ϊιιί.8 - Αη8ΐ*£γΓ08 άθ Κοδτηϊάΐοη, ΤΓ8ν&ιιχ βΐ ΜθτηοίΓβδ 8,1981, σσ. 

255 έπ., ϊδίρρ σ. 265 μετά περαιτέρω παραπομπών. 

η') Άδελφατον (στίχ. 732, 1319), άδελφατάριος (στίχ. 925): Περί του 

θεσμού τοΐί αδελφάτου γενικώς βλ. Ε. Η θ γ ιπ 8 η, ϋίβ Κ.β§θ1ιιη£ άβΓ 
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ΑγιιιιιΙ ΐιι άβη βγζ&ηίίηϊδοΗβη Κίοείβπι, ΟγϊθπΙ&Ιϊθ. 0Ηπ8ΐΪ3ηει Ροτΐοάΐοα 
7, 1941, σσ. 406 έπ., ιδία σσ. 444 έπ.* Μίι*]&ηει Ζίνο]ίηονϊ<ί, 

ΑΟβΙΓβίϊ ιι νίζεοΑΐ^ί ΐ δΓθάηίονθΙεονηο] 8ι·1)φ, Ζ5οι*ηΐΙί Ηίΐίΐονβ νϊζαηΐο- 

1οδ1ίθ£ Ιη8ΐΐ1υΙ& 11, 1968, σσ. 241-270 (μετά περιλήψεως εις τήν αγγλικήν)* 

τής αυτής, Μοηαδίά δΐΐβΐί&ίί πει 3νβΐο] Οοπ, Ζ^ΟΓηΠί ΡΠοζοίδΙίο^ 

Κα1ίυ11βΙ& 12.1, Βθο^γ&6 1974, σ. 291-303 (μετά περιλήψεως εις τήν άγγλι- 

κήν)· I. Μ. Κ ο ν ι δ ά ρ η, Τό δίκαιον τής μοναστηριακής περιουσίας από 

του 9ου μέχρι καί του 12ου αίώνος, Άθήναι 1979, σ. 253. Περί του θεσμού του 

άδελφάτου κατά τά μοναστηριακά τυπικά, ώς άλλωστε καί περί όλων των νο¬ 

μικών προβλημάτων των ένταΰθα έκδιδομένων τυπικών, δέν γίνεται έκτενής 

λογος, επειδή ό πρώτος των έκδοτων έπιφυλάσσεται νά έκθέση τά εις αυτά ά- 

φορώντα εις προετοίμαζομένην ειδικήν μονογραφίαν περί του δικαίου εις τά 
μοναστηριακά τυπικά. 

δΙΟΙιΑ: 

V = νΐη<1ο1)οηθη8ί8 Ηΐδίοπουβ £ΓΛβοιιβ 55 
Ρ = Ρ&ΓΪ8ΪΠ118 Οοϊβΐίηίειηιι» £Γ3βοιΐΒ 243 
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ί. 1Γ Έπιτελεύτιος βούληαις καί διδασκαλία τοϋ παναγιωτάτον ήμών 

δεσπότου τοϋ οικουμενικού πανριάρχου προς τούς ύπ αυτόν μοναχούς, 

περιλαμβάνουσα μέν έξ άβχής μέχρι τέλους τά κατ’ αυτόν, έχουσα δέ 

καί τινα έκ&εσιν έν κεφαλαίοις διηρημένην των έμπεριειλημμένων τή 

5 προγεγοννία ϋποτυπώαει παρά τον καλογέρου αυτόν τοϋ πανοσιωτά- 

τάτου έν μοναχοϊς κυρ ον Μάρκου- 

Πολλών δντων οϊς ό κατά Θεόν χαρακτηρίζεται βίος έν τι και τούτο δια- 

φερόντως μέγιστον και λνσιτελέστατον, τό σννοικεϊν αδελφούς επί τό αυτό, 

την αυτήν έπανηρημένονς ζωήν, χεϊρά τε άλλήλοις όρέγοντας προς την τής ά- 

10 ρετής εργασίαν και κτήσιν και κοινά προτιθέντας τα παρ έκάστοις γινόμενα 

κατορθώματα* οίονεί γάρ μεθόριόν έοτιν ή τοιαντη πολιτεία των τε καθόπαξ 

έρημικών και των έκ διαμέτρου κοινωνικών καί μιγάδων τοϊς σώμασι μέν τό 

δοκονν διαιρούμενη τή δέ ψυχή καί τή καρδία, ωστιερ ποτέ τοϊς άποατόλοις 

ί. 1ν περιήν, εις έν άλλήλονς \ έπισννάπτονσα σώμα.τΉν δή καί μάλλον ηγούμαι τών 

15 άλλων έπιτομωτέραν πρός ουρανόν οδόν καί άνάβασιν καί παντός άπηλλαγμέ- 

νην κινδύνου. Τοϊς μέν οϋν τφ κόαμω τούτω προσηλωμένοις τον νουν πα- 

τράσι καί περί τά βιωτικά πράγματα κεχηνόαι πάντως έπόμενόν έστι καί περί 

τούς σφών παϊδας πολλήν έπιδείκννσθαι την φροντίδα, ώς αν πλούτον τε καί 

δόξης διηνεκώς άπολαύωσι. Τοϊς δέ γε πνευματικό ϊς πατράσι μάλα προσήκον 

20 φροντίζειν τά δέοντα καί λυσιτελοϋντα καί πρός κατόρθωσιν άφορώντα καί 

πνευματικήν προκοπήν τών υπαρχόντων κατά πνεύμα τέκνων αντοϊς. Τάδέ 

έστιν νπόμνησις Θείων λογιών καί πατρικών παραγγελμάτων εισηγήσεις καί 

νποθήκαι, δΐ ών πέφν?ιεν άρετή κατορθούσθαι. 

'Όπερ δή καί ή μετριότης ήμών προϋργου παντός ποιουμέτη δεϊν έγνω 

25 τά καθήκοντα τώ μοναχικώ έπαγγέλματι έγγράφως έκθεϊναι καί καταλιπεϊν 
ύμϊν μετ’ ευχής, ώσπερ τινά πατρφον κλήρον καί θησαυρόν άναφαίρετον, 

έρανισαμένη ταντα από τών πράξεων καί παιδευμάτων τών καλογήρων μου 
τών άγιων, ών άπέλανσα παρ’ έκείνοις παιδοτριβούμενος προνοία Θεού, εϊ 

Γ. 2Γ καί τής αυτών αρετής δι οϊκείαν ραθυ | μίαν ούδ3 ό'σον είπεϊν άπολέλειμμαι. 

30 Χρή δέ τιρώτον άνωθεν ώς έν βραχεί διαλαβεϊν περί τών κατ5 εμέ πρα¬ 

γμάτων, πάντα οίμαι πρός δόξαν όντα Θεού τοϋ πάντα πρός τό συμφέρον οί- 

κονομοΰντος, έπειτα δέ καί περί τών λοιπών έκθεϊναι ώς οϊόν τε άπλοϊκοϊς 
πάντως τοϊς ρήμασιν. νΕχει δέ οντω. 

Έμοί πάνν νέω τνγχάνοντι καί μήπω τον δωδεκαετή παραμείψαντι χρό- 
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35 νον έννοια Ύοιαύχη και λογισμός επεισήει κατεγνωκέναι μεν τήν τον παρόντος 
κόσμον ματαιότητα ώς παντοίων κακών αφορμήν επί δέ γε τώ των μοναχών 
προσκεχιορηκέναι βίω ατε δή υπό πολλής πάντοΟεν τής ησυχίας γαληνιώντι και 
κέρδος ου μικρόν και πνευματικήν έμπορείαν τή ψυχή προξενοϋντι. "Οθεν και 
άπανστον είχον παρ' έμαυτώ τήν περί τούτου φροντίδα πάντων άποστήσας 

40 τον νουν τοτν παρόντων, έφ’ οίς τούς νέους τό άπαλόν τής φύσεως προστετη- 

κέναι καί χαίρειν παρασκευάζει■ αντί πάντων 0έ καί διανοία φανταζόμενος ήν 
καί γλώττη διηγούμενος καί Θαυμάζων τούς τώ Θεώ καθιερωμένους άνδρας καί 
αγγελικήν επί γης διαιτωμένονς κατάστασιν, ηύχόμην τε τώ Θεώ υπό τοιούτφ 

{, 2ν με ζην καθηγεμόνι καί παιδοτρίβη καί οϋτω ρνθμίζεσθαι | τήν ψυχήν καί τά 
45 πνευματικά έκπαιδεύεσθαι, ώστε τών τής άρετής αγαθών εκείνου καί των 

ευχών άπολελαυκότα τής έμής μή διαμαρτεΐν σωτηρίας. 
Τών ούν τοιούτων λογισμών όσημέραι κατεχόντων μου τήν ψυχήν καί 

δίκην πυράς διαθερμαινόντων, έπεί παρ’ έμαυτοϋ ούχ ο ιόν τε ήν ραδίως τοϋ 
ποθουμένον τυχεϊν, τον τοιοϋτον σκοπόν τοίς γονεϋσιν ήναγκάσθην άνακαλύ- 

5ο ψαι καί ο Ιον τούτοις κοινώσασθαι τήν έμήν εκ τοϋ κόσμου φυγήν καί τήν προς 
τον μοναδικόν βίον επιθυμίαν, έξ ού σαφώς έπεπείσμην ακέραιόν τε καί άκρα¬ 

τον τό τής ησυχίας έξειν καλόν. Οΰς καί παρακαλών ούκ άνίειν λόγοις συνείρων 
δάκρυα, εϊτι δύναιντο σννάρασθαί μοιπρός τήν τοιαύτην επιθυμίαν άμεταθέτως 
παντάπασιν έχοντι, καί οι3<5’ άν εϊ τι καί γένοιτο άλλως ήρημένω ποιήσειν καί 

55 μή βονλομένων αυτών. Οι <5’ άνιαρόν τοντ έποιοϋντο καί ήκιστα τούς έμονς 
παρεδέχοντο λόγους υπό τοϋ τής φύσεως ήττώμενοι φίλτρου, έξ ού καί πάντα 
κάλων έκίνουν εκείνοι, τό δή τοϋ λόγον, εϊ πως δυνηθεϊεν μικρόν τι τον τόνον 
τής έμής προθυμίας έκλϋσαι καί τήν πολλήν ένσταοιν. Δ ιεξήεσάν τε τον τών 
μοναχών επίπονον βίον καί τήν τοϋ σώματος τήξιν καί τήν άκραν σκληραγω- 

ί. 3γ γίαν καί κάκωσιν, ά δή πάντα έργώδη καί ήκιστα φορητά | τοίς άωρον κο- 

μιδή καί νέαν ηλικίαν άγουσι παραπλησίως έμοί. Άλλ’ δμως καί ταϋτα λεγόν- 

των τοσοΰτον άπέσχον σφίσι πεισθήναι ή δειλίαν μικρόν τινα προσλαβεϊν έκ 
τούτων, ώστε με καί προθνμότερον μάλλον γενέσθαι, ώσπερ άν εί τούς παρα¬ 

κλητικούς ήκηκόειν λόγους. Έπί πλέον γάρ άνεφλεγόμην τε τήν ψυχήν καί τόν 
65 τοιοϋτον βίον έπόθουν διηνυκέναι τόν μηδέν άπονον έσχηκότα μηδέ διωμαλι- 

σμένον, άλλα τραχύν μέν τυγχάνοντα καί άνάντη, δυνάμενον δέ παραπέμπειν 
τούς οϋτω βιοϋν ήρημένους προς τήν μακαρίαν τώ δντι καί άληκτον ζωήν, τήν 
αληθή πατρίδα καί τέλος ούκ έχουσαν. 

Χρόνων τοίνυν τριών διαγεγονότων, έν οϊς άκμάζουσαν είχον καί κατά 
70 μηδέν ένδιδοϋσαν τήν εξ αρχής μοι προθυμίαν καί τόν σκοπόν καί δήλος ήν τοίς 

γονεϋσιν από τε τών λόγων καί τών πραγμάτων αυτών τή επί πλέον άχθεσθαι 

57 καλλών V 
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τοϋ κόσμον διατριβή, μόλις ενρον αντονς νπείξαντας τή εμί/ γνώμγι, τον παρελ¬ 

θόντα χρόνον ώσπερεί διδάσκαλον σαφή ποιούμενονς τής έσομένης μοι προ¬ 

θυμίας περί τό πράγμα έπαινοϋντάς τε και σννενχομένονς μοι πέρας από 

75 Θεόν δεξιόν. Τό δ’ ήν Οειοτέρας, οϊμαι, προνοίας εργον άμφοτέρων προνοου- 

Γ. 3ν μένης εξ ίσης, νόστε και αντοίς πρόξενον τό τοιοντον | μιοΟοϋ καταστήναι κά- 

μοι πολλής ηδονής μετ’ ευχών και γνώμης εκείνων τοϋ ποθονμένον πράγματος 

άψασθαι. Και δή σνμπαραλαβόντες προς τον πανοσιώτατον εν μοναχοϊς κνριν 

Μάρκον αγονσιν, ού τό τής αρετής περιόν ονδείς έστι τών απάντων, 8ς ίόών 

80 ή καί άκούσας ον διά θαύματος άγει καί μνήμης πολλής, άλλα καί αντοϊς τοις 

πάντα άγονσι βασιλενσιν αιδέσιμος ήν, οϊ καί ώς κοινω πατρί προσείχον 

καί διδασκάλω. 

Τούτω προσιόντες τον έμόν άνωθεν άφτ^γουνται σκοπόν, άξιοϋσί τε καί 

ίκετεύονσι προσδέξασθαί με καί τω υπ’ αυτόν έντάξαι τών μοναχών χορω. 

85 'Ο δε, την αρχήν επί τή παραδοχή διστάζειν δοκών διά την τής νεότητος απα¬ 

λότητα απ’ άλλων εις άλλα περιτρεπομένην ώς τά πολλά καί ραδίως προς τό 

τής αρετής άπαγορενονσαν σύντονον καί την ταχίστην άποπηδώσαν, τέλος 

προνοία τον κρείττονος κατανεύει τή τούτων αιτήσει καί υποδέχεται μετ 

ευχών πολλήν πρότερον έπ αυτών την διδασκαλίαν ποιησάμενος πρός με. 

90 Τούτο δ’ ήν, ώς είπεϊν, άλλη τις προθυμία καί δύναμις πνευματική διά τής Ιε- 

ράς εκείνου γλώττης καί τών αψευδών σειρήνων επί τήν έμήν διίονσα ψυχήν, 

ί. 4γ Παρεθάρρννέ τε γάρ ον μετρίως | εξ αυτής, δ δή ψασι, τής γραμμής πρός τούς 

τής αρετής πόνους καί μεγίστην ένήκεν αυτή τήν ώφέλειαν τοις τών παραινε¬ 

τικών καί πατρικών εκείνων λόγων φαρμάκοις. 

95 *Εξ εκείνον τοίνυν διήγον εν τω ύπ’ αυτόν κοινοβίω πολλήν χάριν καθομο¬ 

λογούν τω Θεω καί μεθ’ ηδονής ότι καί πλείστης σπονδής εκπληρών τά εντεταλ¬ 

μένα μοι. Οντε γάρ οκνω τινί καί ραθυμία τών δεόντων ένέλιπον πώποτε, οι5<Γ 

άναβάλλεσθαι ολως ή δνσχεραίνειν εδόκονν καί αυτών δή τών έπιπονωτέρων 

καί μοχθηρότερων έργων απτό μένος, άλΧ ώστιερ ευεργετούμενος μάλλον ή 

100 προσταττόμένος, οντω διήνυον ασμένως τά προσταττόμενα τής δεσποτικής 

εκείνης καί θείας μεμνημένος φωνής, ή φησιν' δτ αν πάντα τ ά δια¬ 

τεταγμένα ποίηση τ ε, λέγετε δτ ι αχρείοι δ ον λ ο ί 

έ σ μ εν, ο όφείλομεν π ο ι ή σ α ι πεποιήκαμεν. "Οθεν 
τή τον Θεόν χάριτι καί ταϊς ενχαϊς τον δεξαμενού πατρός τε καί καλογήρου 

105 μου εκ προοιμίων μέχρι τέλους τήν αυτήν προθυμίαν έφ’ άπασι φνλάττων δια- 

τετέλ^κα, Ινα μή λέγω τι πλέον κατά τήν αποδοχήν εκείνου καί βονλησίν. Καί 
ί. 4ν τοΰτ’ ήν εμοί μνρίων Θησαυρών καί πάσης | άλλης τιμής καί δόξης κρεϊττον 

πολλψ καί τιμιώτερον, τό πάντα πόνον καί προθυμίαν έπιδείκνναθαι υπέρ τών 
άρεσκόντων ίκείνω. 

101-103 Λουκ. 17, 10 
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ί. 5Γ 

125 

110 Ον μήν δέ αλλά και μετά την τούτου προς δν επόθει Θεόν μακαριωτάτην 
πορείαν διάδοχόν τε καί κληρονόμον τής αρετής καί τον κοινοβίου καταλει- 

φΟέντα τον άγιώτατον πατριάρχην κνριν Νείλον σαφείς τούς τον δίδασκά- 

λον καί πατρός διασώζοντα τής άρετής χαρακτήρας ονδέν ήττον καί προς 
αυτόν ακέραιον τό τής έμής ψυχής διατετήρηκα φίλτρον καί ονδέν ήν τών έμών 

115 λογισμών, ον μικρόν ού μεϊζον, δ μή δήλον αντφ πάντως έποίονν ώς αύτώ τώ 

τάς καρδίας τών άνθρώπων είδότι Θεώ. Παρ' ού δη καί μείζονος εκάστοτε τής 
πατρικής διαθέσεο>ς καί ενμενείας άπέλανον ώς καί είς τήν αυτήν άποκατα- 

στήναΐ τάξιν, οϊας εκεΐιος ήξίωτο παρά τον κοινοϋ πατρός, ον μόνον ότε διή- 

γομεν έν τώ κοινοβίω, άλλα πολλώ μάλλον ήνίκα τήν τής οικουμενικής έκκλη - 
120 σίας έπανήρητο προστασίαν ψήφω Θεόν ονκ άνασχομένον πάντως, μή καί 

προς πάντα τον κόσμον έκλάμψειν τό μέγα φώς τής άρετής εκείνον καί τής 
διδασκαλίας. Τότε γάρ ήκιστα έμαντού έφεισάμην πολλήν δτι μάλιστα καί συ¬ 

χνήν συνεισενεγκών τήν σπονδήν \ ενεκεν τών προς αρέσκειαν καί άνάπανσιν 
άφορώντων εκείνον. Αξίαν μέν ονκ άν ειποιμΐ τών πρός αυτού μοι γεγενημέ- 

νων δωρεών, ψυχικών τέφημι άμα καί σωματικών, τής δέ γε βουλήσεως δμως 
ονκ ένδεεστέραν εκείνου, ώς έδειξεν ούτος ύστερον άφ' εαυτού πρός τούτο κεκι- 

νημένος τό τήν διαδοχήν καί προστασίαν παντός τον φροντιστηρίου κάμοί πα- 

ραδεδωκεναΐ τον δμοΐον τρόπον, καθ' δν δή καί αυτός υπό τού κοινού πατρός 
είχε τούτο παρειληφώς, διαθηκώοις τε γράμμασί πάντοθεν κεκτημένοίς τό έρ- 

130 ρ ιο μέν ον τήν τούτον μοι εξουσίαν καί αρχήν έπιβεβαιώσ ας. “Οπερ δή καί κατά 
γνώμην εκείνον παραλαβόντι μοι πο?·.λής έδέησε τής έπιμελείας επί τε ψνχικοϊς 
όμού καί σωματ ικοΐς πράγμα σι τού καιρού πρός τούτό με συνωθούντος, πή μέν 
τινων κακία τών ένοικονντων, πή δέ καί ταϊς τών πραγμάτων σνγχνσεσι καί 
ανωμαλίαΐς, ώς μικρόν ύστερον έν τή οικεία μερίδι τού λόγου ρηθήσεται. 

Νύν δ' άναγκαϊον ώς έν κεφαλαίω δίαλαβεϊν καί περί τής καθ' ημάς τού¬ 

της ίεράς καί θείας μονής, όπως τε εξ αρχής αντη σννέστη καί παρά τίνος καί 
μέχρι πόσου τά κατ',αυτήν έπιδέδωκε πρότερον μεντών καλογή [ ρων μον τών 
αγίων αυτής προστατονντων, ύστερον δέ καί τής ήμών μετριότητας άχρι 
δή τού παρόντος. Ό μακαρίτης εκείνος κύρις Ιωάννης 6 Χαρσιανείτης, 

140 δς δή καί τήν τού Ίώβ πεπλοντηκεν κλήσιν τού αγγελικού τών μονα¬ 

χών σχήματος καταξιωθείς, τοις κατά τον παρόντα βίον ενθηνούμενος πράγμα- 

σι καί βασιλεύσι καί άρχονσιν επίσημος ών καί τιμής καί δόξης ειπερ τις παρά 
πάντων άπολαύων ονκ ελάχιστης, δμως δέ ταντην έπισφαλή πάντως είδώς, άλ¬ 

λοτε άλλως περί τά έπίκηρα πράγματα μετάβαλλομένην καί περίφερομένην, 
145 ώσπερ έν κνβοίς, καί τον πλούτον τοις μή πρός τό δέον καί φιλοσοφίας νπό- 

Οεσιν καί άρετής τούτον μετοχετεύονσιν απώλειας ψυχικής αίτιον όντα, καί 

135 

ί. 5ν 

115-116 πρβλ. Λουκ. 16,15 
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ί. 7Γ 

διά τούτο μικρά τά εν τφ κοσμώ πάντα νομίσας και ουδέ άξιον άλως τον προς 
αυτά πόθον, ψυχής ενγενοϋς τε και μεγαλόφρονος δείν εκρινεν, ώς άν τον ά¬ 

παντα βίον αυτόν καθιερώση τω δεδωκότι Θεφ καί διά τών πρόσκαιρων τού¬ 

των καί ταχύ παραρρεόντων πραγμάτων ίσα καί ήρινοϊς άνθεσι την μή διαπί- 

πτουσαν εκείνην καί μακαρίαν άλλάξασθαι δόξαν. 5Εφεύρε τοίννν μάλα συναδον 

τω θείω τούτον σκοπφ τό μοναχοϊς \ άνδράσιν εκ τών εαυτόν φροντιστ7]ριον 
άνεγεϊραι καί τούτω την αντοϋ προσκνρώσαι περιουσίαν, βονλόμενος άπερι- 

σπάστως τονς εν αντφ το τής αρετής καί τής ησυχίας καλόν σνντηρεϊν εκ τον 

μηδενός τών εις χρείαν επιδεείς καθίστασθαί. 
Τον τοίννν "Άμπαρος εκείνον τό τηνικαντα ίδιον έχοντας κτήμα τον τόπον, 

έψ5 ον νυν ή τοιαύτη μονή καθίδρυται, καί μόνην εκκλησίαν περισωζομένην έν 

αντφ καί τινα σεσαθρωμένα οικήματα καί στοάς παλαιός, άλλως δ3 "έρημον όντα 

καί σνρφετώδη εις διατριβήν ληστών καί φονέων άνδρών, εϋρηνται γάρ πολ- 

λάκις καί τινες έν αντφ πεφονενμένοι, προς έξώνησιν τούτον τον Χαρ- 

σιανείτην γενέσθαι ποιεί τό εκ τον τόπον ερημικόν τε καί επιεικώς ήσυχον, δ 

μάλα πέφνκεν συντελούν προς αρετής εργασίαν άνδράαι τφ Θεφ καθίερωμέ- 

νοις. "Ον δή καί παραλαβών πλείστην όσην είσήνεγκε τήν σπονδήν, ήδει γάρ 

οϊον έαντφ πορίζοι τό κέρδος, πρώτον μέν επί τή τον θειον ναόν διακοσμήσει, 

ειτα καί τά?>λα πάντα εξεκάθηρε πρός τό εϋχρηστον καί κόσμων μεταοτήσαζ 

καί κελλία μικρά τινα έδείματο, ά δή καί ές δεϋρο έστήκασι, πρός καταμονήν 

τών εύρεθησομένων μοναχών'| προσαπένειμέ τε καί χωρίον τό οντω πως έπι- 

κεκλημένον τά Παλατίτζια, δπερ έξεχωρήθη αντφ διά θειον καί σεπτόν χρυσό- 

βονλλον λόγου παρά τον μακαρίτου καί αοιδίμου βασιλέως τον Καντακου- 

ζηνον, υπέρ ού έπορίσατο καί πατριαρχικόν σιγιλλιώδες γράμμα* καί αμπέλια 

δύο έξω τής μεγαλοπόλεως άπαντικρν τής Χρνσίας πύλης καί έτερον αμπέ¬ 

λων περί τήν χώραν τών Σαυρών* έτι δέ καί δύο οικήματα, τό μέν εν περί τό 

καλούμενον Μίλιον, θάτερον δέ περί τήν 'Ωραίαν πύλην μετά τον περιαυλίου 
αυτόν καί αμπέλων εντός περί τά Κυπαρίσσια. Αλλά τό φροντιστηρίου μέντοί 

τοϋτ άνοικοδομήσας, προσαφιερώσας τε καί άπερ έφθημεν δεδηλωκότες, ούκ 

άποχρών ωήθη μέχρι τούτον στήναι, ονδ* αμελής ώφθη καί ύπτιος περί τήν 

του καλόν ζήτησίν, άλΣ έπιμελώς άνηρεύνα καί έπεζήτει κατά τους δεινούς 
τών φιλοχρήματων, εϊ που κεκρυμμένον τίνος θησαυρόν έπιτύχοι, άνδρός, 

φημί, δι αρετής τ φ Θεφ προΰ ωκειω μενού, καί τοντο πρός αυτόν παραδοίη τής 
τούτον δεσποτείας καί κτήσεως παντάπασιν εαυτόν άποστήσας, έπείπερ άπαξ 

άνείθη παρ αντοϋ τφ Θεφ. 

Έπεί δέ κατ* εκείνο καιρού μεγάλως επ’ αρετή τε καί τή κάτά Θεόν φιλο¬ 

σοφία όιενεγκόντα | τον μακαρίτην καλόγηρόν μου κϋριν Μάρκον έμάνθανε καί 

175 άνωκοδομήσας V 183 έμάνθενε V 
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άτιο τής Σκήτειος πυός τήν Κωνσταντίνον έπιδεδημηκότα διά τάς ίκεϊσε τών 
185 άσεβιον έπιδοαμάς κάντανθα της μεγάλης του Κοσμειδίου μονής την ήγου- 

μενείαν έγχειρισθέντα βασιλική αξιώσει, τοντω δή παοσελΟόιν 6 ειρημένος 
κτήτιορ και πολλή τη ίκετεία χυησάμενος καί τη δ&ήσει ον μόνον δι εαυτόν, 
άλλα και δι άλλων πολλών αξιολογίαν άνδρών, και καταφανή παραστήσας την 
έξ αρχής αυτόν προθυμίαν καί τον θεοφιλή σκοπόν, μόγις πέπεικε τούτον 

190 άφεΐναι μεν την πολλήν εκείνων τών μοναχών προστασίαν καί το φροντιστήριον 
άναδεξασθαι τούτο το ήσυχον τούτον διαφερόντως άποδεξάμενον καί την άλ¬ 

λην αντοϋ θέσιν τε καί κατασκευήν. 'Υφ’ ών προς τοϋτο παρεκινήθη αεί τής 
φίλης ησυχίας μεταποιούμενος καί άσχολίαις βιιοτικαΊς καί φροντίσιν ήκιστα 
προσανέχειν πεπαιδευμένος. 

195 Παραδεξάμενος τοίννν αύτώ τρόπογ τφ ειρημένω έν αύτφ τάς διατριβής 
έποΐεϊχο έφόρψ τής ιδίας ζωής μηδέν έτερον πλήν τών ειρημένων ποοσθέντος 
τοΰ κτήτορος, βουλομένον μέν καί πλείω τούτων έν αυτιά προσκυρώσαι συ¬ 

χνήν κεκτημένου περιουσίαν, υπό δέ τής τών πραγμάτιον ( συγχιισεως κωλυ- 

θέντος άνάλογον τή προαιρέσει έπιθεΐναι τό πέρας. "Οτε γάρ ό μακαρίτης καί 
αοίδιμος βασιλεύς κνρις Ίιοάννης ό Παλαίολόγος εϊσω τής μεγαλοπόλεως 
έγεγόνει τοΰ δήμου παντός ταραχΟεντός, οϊα φιλεΐ νειοτερίζεσΟαι έν τοιανταΐς 
καιρών μεταβολαΐς καί σνγχυσεσιν, ούδ' αυτός την τοΰ οχλου μανίαν έξέφνγε 
διά τό προσκεϊσθαι δήθεν τώ βασιλεϊ Καντακουζηνιρ. Έξαίφνης γάρ τινιον 
έπιδραμόντων αυτόν τή οικία καί άμφοτέραις αυτήν έκκενούντων καί μηδε- 

205 μιας άξιούντων φειδοΰς, μάλλον δέ καί αυτόν ζώντα κατορνξαι έπιζητούντιον, 
φθάσας εκείνος τή Μεγάλη τον Θεοϋ προσέδραμεν Εκκλησία καί οΰτιυ μόλις 
τόν έπηρτημένον αντίο κίνδυνον ήδννήθη διαφνγείν καί σώς όράσθαΐ, εί καί τής 
ουσίας πάσης γεγνμνοοτο. Μεν ολίγον γε μήν καί ό βασιλεύς οντος τό εις τά 
Παλατίτζια χωρίον άφηρηκώς τή μονή προσεκνρωσε τών Στονδίον. 

210 "Οσα δέ ύστερον τή μονή προσετέθη, τών ιδρώτων είσί καί τών πόνων 
καρποί, οΰς οί καλόγηροί μου οι άγιοι κατεβάλοντο φιλοπόνως. Τον τοίννν 
αοιδίμου βασιλέως του Καντακουζηνοϋ την τής ήμετέρας μονής άσπασαμέ- 

νου διατριβήν καί εαυτόν νποτάξαντος τώ \ καλογήρφ μου τφ άγίω, ώς πολλήν 
περί τήν άληθή φιλοσοφίαν πείραν συναγηοχότι καί τούς αύτώ) προσιόντας 
άνάγειν τιρός τήν τής αρετής τελειότητα καλώς ήσκη μίνιο, έπεί ούδέν έτερον 
ύπήρχεν άξιολογώτερον κελλίον εις καταμονήν αντοϋ καί άνάπαυσιν, έδόθη 
αύτώ τό ήγονμενεϊον. 'Ο δ’ άνέκτισε τόν ηλιακόν καί τό νπερφέρον μικρόν 
άνώγεων, κονία τε καί πρασίνω έπέχρωσε χρώματι τά εντός τιον κελλίων, 
καθώς καί εν τώ παρ’ αυτόν οίκείοχείρογ διαλαμβάνεται γράμματι. Παρ’ άλ- 

220 λου δέ τίνος τών απάντων, ον βασιλέιος, ούκ άρχοντας άφιέρωταί τι τό οίονοΰν 

ί. 8* 

215 

203 έξαίψθης V 
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Γ. 8ν 

230 

πρός την τοίαυτήν μονήν' αμπέλια γάρ έτερα παρά των καλογήρων μον 

προσετέθησαν και ό τϋν καθορώμενος άνιοκοδόμηταί πύργος. Αλλά δη και 

περιβόλια έτερα έξωνήθησαν πρότερον πάνν μικρών περιαυλίων έκατέροιθεν 
τον μοννδρίον ευρισκομένων. 

225 3Επεί ό’ ό μεν καλόγηρός μον ό κυρ Μάρκος έκ των ώδε προς τάς αιω¬ 

νίους προσεκλήθη ακηνάς, μετ ον πολύ δέ και ό άγιώτατος και αοίδιμος πα- 

τριάρχης κΰρις Νείλος επί την οικουμενικήν άνετέθη λυχνίαν, οϊά τις ήλιος 

ταϊς οίκείαις των λόγων άκτϊσι πάντας I καταφωτίζων, καί καταλέλειπται 

το φροντιστήριον έρημον τον προστατοϋντος, διεφθάρησαν κατά μικρόν τά 

έν αντώ κτήματα και πρό γε τούτων οι ένοικονντες, το μέν τη τον προστάτου 

αποδημία, το δέ τή εκείνων περί τά κρείττα) ολιγωρία. Αιό καί τούτον προς 

δν έπόθει Θεόν μεταοτάντος αυτός προς το φροντιστήριον επανελθό)ν άγώσι 

πολλοϊς έχρησάμην καί πόνοις επί το καί τους ανθρώπους κατά τό έγχωρούν 

βελτιώσαι καί τής ενοικούσης αυτοίς άπαλλάζαι νωθρότητος καί την των 

235 κτημάτων περιποιήϋασθαι σύστασιν κατ’ άκρας άμεληθέντων. *Οθεν χωράφια 

εζωνησάμην καί αμπέλια, ετερά τε εκ νέου σννεστησάμην καί, ώς είπεϊν, ού- 

δέν παρήκα των εις επιμέλειαν αντοις σνντεινόντων, ά καί πολλήν την σύ- 

στασιν καί επίδοσιν έσχηκότα ικανήν παρειχον προμήθειαν, ον μόνον τοϊς έν 

τώ φροντιστήρια) ενασκούμενοι ς, άλλα και πολλοϊς έτερο ις πτωχοΐς τε και 

240 ξένοις. Τοντο δ3 ήν μέχρι καιρού τίνος. 

Τής γάρ κοινής έπενεχθείσης ζημίας τοϋ Θεόν πάντως σνγκεχωρηκότος 

προς ήμετέραν παιδείαν λόγοις άρρήτοις, οΐς αυτός έπίσταται, καί των άσεβών 

τά κύκλω δηωσαμένων ταντα δή μετά των άλλων απώλεια παραδοθέντα πρός 

Γ. 9Γ τό μή δν ωχοντο μικρών I τινων ριζών ένθεν κάκεϊθεν περιληφθεισών έν αύ- 

245 τοϊς μήτε δένδρου μήτ άλλου τίνος τό παράπαν εναπομείναντος. Μεταξύ δε 

τής τοιαύτης τών πραγμάτο)ν φθοράς δ μέν πατριάρχης κϋρις Αντώνιος 

μεταλλάττει τον βίον, ευθύς δέ μετ’ εκείνον πατριάρχης χειροτονείται ό κϋρις 

Κάλλιστος, ος καί μικρόν έπιβιούς πρός την έκεΐθεν καί αυτός διαβαίνει μα¬ 

καριότητα. 

250 Της τοίνυν εκκλησίας χηρευονσης καί νυμφίον έπιζητονσης πνευματικόν 

ψήφω τε πόσης τής συνόδου καί προβλήσει τον θειοτάτον βασιλέως ή μετρίό- 

της ημών κρίμασιν, οϊς οίδε Θεός, την ταύτης εμπιστεύεται προστασίαν, 

καίτοι γε διαμέλλθ)ν περί την τον πράγματος αιρεσιν καί άναδυόμενος σφο¬ 

δρά, τοντο δέ με φρονεϊν έποίει τό τε πρός την εμήν έσχατιάν άφοράν καί την 

255 τον πιστενομένον μεγαλειότητα. Άλλ* όμως τά καθ’ ημάς τή άνωθεν άνα- 

θέντες προνοία διεμένομεν έν αυτή είρηνικώς έχοντες τή του Θεοϋ χάριτι, τοϋ 

θειοτάτον βασιλέως έν τή μεγαλοπόλει ταύτη ευρισκομένου. 

3Επεί ό5 έδέησεν υπέρ τής τών χριστιανών βοήθειας τον μέν βασιλέα τον 
άγιον καί τούτον τον άθλον νπελθεϊν καί πρός τά τής 3Ιταλίας μέρη άποδε- 

260 δημηκέναι τούς έκεΐθεν πρός την ήμετέραν άξοντα συμμαχίαν, τον δ3 οϊκείον 



Έπιτελεύτιο; βούλησις... πατριάρχου Ματθαίου Λ' 70 

ί, 9ν ανεψιοί· τε καί βασιΡ.έα μετά διαλλαγών πηοσκαλέσασθαι και τούτω την πάλιν 
ώς επιτοάπφ καταλιπεϊν, μέχρι μέν τίνος καιρού καί έπ αυτού χά τής εκκλη¬ 

σίας ειρήνην ήγέ τίνα. Ειτα κατά μικρόν, ώσπερ από σπινθήρας αρχήν τον 
κακόν λαμβάνυντος, έφ' ύψους έξήφθη τάτής κακίας πολύ υπό τινων ανθρώπων 

265 ιδίας ορύξεις επεκδικεϊν βουλομένιον, οΐ καί πρότερον μέν την τής εκκλησίας 
ώδινον ταραχήν καί την κατ' αυτής έπανάστασιν. Τότε δέ καί φανερώς εις 
έργον εξήγαγον ώσπερ ερμαίου τίνος λαβόμενοί χήν τον βασιλείας τον αγίου 
αποδημίαν τήν υπέρ των χριστιανών. *Ων δή καί ταΐς καθ' ημών ύποβολαϊς 
υπαχθείς ό τότε κρατών τής εκκλησίας ημάς έξιοθεϊ. ΗΟτε καί άδειας οϋτοι 

270 τνχόντες, ώσπερ ώνειροπόλουν καθ' εαυτούς, συνετάραξαν τε πάσαν τήν τον 
Χρίστον εκκλησίαν καί ον τήν τνχοϋσαν ειήκαν βλάβην ταϊς των άκονόντων 
ψυχαϊς διασπειρομένων ύβρεων πανταχόν καί συκοφαντιών άμνΰήτων κατά 
του σεμνότατου των χριστιανών ονόματος. Καί όσον τό κατ'αυτούς εις καταγέ- 

λιοτα πάοι συνέβη προκεϊσθαι καί δίασυρμόν τήν άσπιλον και καθαρόν τοΰ 
275 Χρίστον εκκλησίαν, έφ’ ή τηνικαντα νπερβαλόντ(ος λελύπημαι καί τήν ψν- 

ί. 10τ χήν καιρίως έπλήγην. Τό γάρ κατ' I έμον σκακορηθέν εν ουδενί λόγιο εποιού μην 
Ίακώβω πειθόμενος τώ σοφώ, δς γράφιον φησίν’ αδελφοί, πάσαν ήγ ή- 

σασθε χαράν, Ηταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικί λ οι ς, 
καί ή αιτία, δτ ι τ ό δοκίμιον υμών τής πίστ εω ς έ ρ γ άξ ε- 

280 σθαι οΐδεν υπομονήν ή δέ υπομονή δοκιμήν, ή δέ δοκιμή 
ελπίδα, ή δ έ ελπίς ο ύ καταισχύνει, καί ό μέγας δέ Παύλος φησί' 
πειρασμός ημάς ου κ εϊληφενε'ι μ ή άν θ ρ ώπιν ος, τοντέστι 
πρόσκαιρος, καθώς δή ό τής οικουμένης φωστήρ καί διδάσκαλος Ιωάννης ό 
τήν γλώτταν χρυσούς έπεξηγούμένος διδάσκει' καί μακρόν άν εϊη κατά με- 

285 ρος λέγειν άπάσας τάς των άγιων φωνάς ένα καί τον αυτόν έχούσας σκοπόν. 
'Όθεν τό μέν παρ' εκείνων δολίιος σνσκενασθέν και μόνην εις εμέ τήν επή¬ 

ρειαν έχον προφανώς άφίημι καί συγχωρώ τοΐς τετολμηκόσιν, εϊ τίνες άρα 
καί εΐεν, καί ζών ήδη καί μετά τήν έμήν άποβίωσιν από καθαρός διαθέσεως 
καί ψυχής καί εύχομαι τώ Θεω μου μηδεμίαν αυτούς ευθύνην άπαιτηθήναι 

290 τούτοι» γε ένεκεν, μήτε εν τώ πρόσκαιραί τούτφ αιώνι, μήτε εν τή μελλούση 
εκείνη καί φρικτή παρουσία τού Χριστού. 

Εις όσον <5ε συκοφαντικώς καί αδίκως, καθώς οΐδεν ό τάς καρδίας έφορων 
Γ. ίον των άνθρώπων, άληθεύων γάρ εν καθαρά συνειδήσει τούτο φημι | επί μάρ- 

τυρί τώ θεώ, προς κατάλυσιν καί ϋβριν τής τού Χριστού εκκλησίας άπη- 

295 ρυθριασμένως εϊργάσαντο, δέομαι τού Θεού δοθήναι αύτοϊς νοώ1 έπιγνώμονα 
καί σύνεσιν αληθή, ώς άν μεταβαλόντες επιστραφώσι διά μετάνοιας καί ϊλεω 

277-280 Ίακ. 1,2 280-281 'Ρωμ. 5,4 282 Α' Κορ. 10,13 292-293 τφβλ. 

Λουκ. 16,15 καί Ίώβ 34,24 



480 ’Ι. Μ. Κονιδάρη - Κ. ’Λ. Μανάφη 

τνχοσι τον Θεοϋ (ΐννιδόντες, οϊας απώλειας και έαντοΐς καί ταϊς των αν¬ 

θρώπων ψνχαΐς κατέστησαν αίτιοι εις καταγέλωτα ποαθέντες και διασυρμόν 
όσον τό κατ’ αυτούς την τον Χριστού εκκλησίαν ον γάρ έστιν έγκλημα μι- 

300 κρδν ουδέ τό τυχόν τό εις Θεόν άμαρτεϊν τινα και τό καλώς παρ3 αυτόν συν- 

αρμολογηθέν σώμα τής εκκλησίας εις μέλη διασπασαι και μέρη. 

Οϋτω τοίνυν καί πρότερον ηύχόμην αύτοις, έτι του περί την εκκλησίαν 
χειμώνος εκείνου σννισταμένου παραχωρήσει Θεοϋ, καί νυν εγγράφωζ προς 
πληροφορίαν έκτίθημι τής εκκλησίας καλώς έχονσης τή του Χρίστον χά- 

305 ρττι καί την οίκείαν άπολαβούσης τιμήν τε καί δόξαν τον βασίλέως τοΰ 
άγιον λαμπρώς υπέρ αυτής άγωνισαμένον, ϊνα τοίς πολλοϊς αυτού καί γεν- 

ναίοις άγωνίσμασι καί τούτο δή κατ' έξαίρετον προστεθή, το την εκκλη¬ 

σίαν τού Χριστού δεινώς διαιρεθείσαν εις συμφωνίαν έπανελθεϊν καί σταθη- 

ράν ειρήνην παρά τής άρίστης αυτού καί βασιλικωτάτης ψυχής. Ον μην δέ 
ί. 11Γ άλλα καί των κοσμικών πραγμάτων εις ειρήνην έπανελθόντων \ τή τον Θεού 

περί ημάς άφάτω κηδεμονία έκτρίψαντος μεν τό τού βαρβάρου φρόνημα καί 
παντελεί παραδεδωκότος φθορά, τον δέ βασιλέα τον άγιον από τής Ιταλίας 
έπανελθεϊν ενδοκήσαντος προς την ιδίαν πάλιν καί βαοιλείαν" πάντων τε άρ- 

ξαμένων τά εαυτών άνακαινίζειν κτήματα και ήμεϊς τής των ήμετέρων ήψά- 

315 μέθα κατά τό δυνατόν έπιμελείας καί βελτιώσεως χερσωθέντων παντάπασιν 
υπό τής μακράς έκείνης πολιορκίας" εφ3 ών καί πλείστας εξόδους καταβαλ¬ 

λόμενοι άνεκαινίσαμεν ταϋτα κατά τό δυνατόν, έτι δέ καί τον εκεϊσε πύργον 
υπό των ασεβών πυρποληθέντα καί καταπεσεϊν κινδυνεύοντα, ώστε Θεοϋ βοη- 

θοϋντος καί επί πλέον έπίδοσίν τε καί ανξησιν ταϋτα λαμβάνειν καί πρός 
320 παραμυθίαν αρκετήν είναι τοΐς εν τω φροντιστήριο) εύρισκομένοις άδελφοϊς. 

Ήξίωσα δέ καί τον βασιλέα τον άγιον περί αυτών, ός δή καί εύηργέτησε 
μετά πολλής εύμενείας τήν χάριν άποδεδωκώς τή Παναγία μου, από τού εν τω 
μετοχίω γεωργόν μενού οίνου κατ’ ενιαυτόν τήν βασιλείαν λαμβάνειν μόνον εις 
τά εκατόν μέτρα ύπέρπυρα τρία καί άφ’ ής εχομεν γής ζευγαριών δύο δια- 

325 τηρεϊσθαι διηνεκώς τήν τού ενός ζευγαριού γην έλευθέραν καί άναπαίτητον 
(. 11ν παντελώς τον συνήθους | δεκατημορίου έκ των έξ αυτής γεωργόνμενών, έτι 

δέ καί πάσαν τήν καθόλου ήμετέραν γήν άνωτέραν τέλους, ώσπερ καί πρότερον 
εϊχομεν. Τά γάρ πλείω των ήμετέρων έξάμπελα ήσαν καί ατελή, ον χάριν καί 
έπισκήπτω καί παρακελεύομαι, ώς άν κατ εβδομάδα έπιτελήται θυσία μονο- 

330 προσώπως υπέρ τού βασίλέως τού αγίου καί τής συνοδίας αυτού παρά των 
ευρισκομένων μοναχών έν ταύτη τή ιερά μονή καί ον μόνον άρκεϊσθαι μέχρι 
τούτου, άλλά καί οσάκις άν έπιτελήται θυσία, άναφέρηται καί τό όνομα τον 
βασίλέως τού άγιον καί τής συνοδίας αυτού. 

Ούκονν επειδή καί εξ άρχής ετι των καλογήρων μου τών άγιων περιόν- 
335 των, ώς έφθην δεδηλωκώς, πολλήν εις τό φροντιστήριον τούτο τήν επιμέλειαν 

έπεδειξάμην καί μετά τών έκείνιον θάνατον πολλφ μείζονα. Προσετέθηααν γάρ 
24 - 1 - 1984 
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παρ’ έμοϋ τοϊς παρ' εκείνων κατα λειφθεϊσι και έ'τερα έν αντώ δ ή τώ μοναστη- 

οίω και έν τφ μετοχίω, ά καί παράγειν δνομαβτί περιττόν ήγημαΐ. Καί νυν 

αΰθις μετά την εκ τής μάχης αυτών φθοράν άναλώμασι καί πόνοις πολλοίς 

340 καλλιέργησα ταντα κατά τό έγχωρονν καί συνεστησάμην προς προμήθειαν 

διαρκή και πορισμόν τών ευρισκομένων αδελφών έν τή ιερά ταντη μονή. Άναγ- 

ί, 12Γ καϊον | ώήθην φροντίσαί καί περί τών ψυχικών καί πνευματικών έργιυν καί 

τύπον αντοϊς έκδονναί τινα καί τάξιν έγγραφον, δι ών πολιτευόμενοι καί 

Θεώ ευάρεστοι έσονται καί τά προς χρείαν ού μόνον αντοϊς άλλα καί άλλοις 

345 διαρκώς παρέξουσι σννάρσει Θεόν. 

Έφάνη μοι τοίνυν προς τό τής ψυχής έμον βούλημα καί τον σκοπόν ά£ία 

ουσα καί Ικανή ή νποτύπωσις, ήν ό άγιος καλόγηρός μου ό κνρις Μάρκος 

φθάσας έξέθετο, σνγγραφεϊσα παρά τον άγιωτάτου καί αοιδίμου πατριάρχον 

κνρον Νείλου, πάντα περιλαμβάνονσα ακριβέστατα τά τή μοναχική καί κοι- 

350 νοβιακή προσήκοντα ιερά πολιτεία καί καταστάσεΐ. 7Η καί ή μετριότης ημών 

άρκουμένη πάσιν έπισκήπτει καί παρακελενεταί, τοϊς τε νυν ούσι καί τοις 

μεθ’ υμάς εύρίσκεσθαι μέλλουσιν άδελφοϊς, έν τή ιερά ταντη μονή καί μάλιστα 

τφ προστησομένω άσπάζεσθαι ταυτήν ώς πλάκας ίεράς καί νόμους Θεόν καί 

μηδέν άτέλεστον ττειράαθαι καταλιμπάνειν τών παρ’ αντοϊς νομοθετούμενων. 

355 "Η δή καί έχει ρήμασιν αντοϊς όντως: 

Τών κατά Θεόν έλομένων ζην καί τον βίον ιερόν είναι παοσήκεΐ καί το- 

σοντον τών έν τώ παράντι βίω δοκούντων ήδέων άφεστηκέναι, ώστε μή προς 

τό τραχύ τον κατά Θεόν δυσανασχετεϊν βίον, μηδέ την τής αρετής εργασίαν 

ί. 12ν πόνον | ήγεϊσθαί' λογιζομένους δέ την έν έπαγγελίαις μακαριότητα ώς άρρη- 

360 τός τις καί θανμασία καί μόνφ πρέπουσα τώ βραβεντή τών τοίοντων, μή μόνον 

συντόνους καί μεθ' άσης τής προθυμίας, την επ' εκείνην φέρονσαν διΐέναι, 

άλλα καί σνγχαίρειν εαυτό ϊς καί σννήδεσθαι, άτι τών την αγαθήν εκλεξαμέ- 

νων ετνχον δντες μερίδα, ήτις ουκ άφαιρεθήσεται κατά τό λόγιον απ' αυτών. 

Πάντες μέν οδν οι θαυμάσιοι πατέρες ημών εν έργον επιμελές εποιήσαντο 

365 &ά βίον, εργοις τε καί λόγοις ημάς τους μετά ταντα ρνθμίζειν, ον μόνον άλη- 

πτον παρεχόμενοι βίον καί πολιτείαν διϊόντες άκριβεστάτην, νηστεία μέν 

σνζώντες διηνεκεΐ, αγρυπνίαις τε καί πόνοις τό σώμα καταπονοϋντες καί την 

$οπήν διδόντες τώ κρείττονι, προσευχή τε καί μελ.έτη καί τή φυλακή τής καρ¬ 

διάς καθαρόν έαντονς οίκητήριον όποδεικνυντες Θεόν, αλλά καί λόγοις ημάς 

362-363 πρβλ. Λουκ. 10, 42 

356 Τΐΐυΐιΐδ Ρ: Τον έν άγίοις πατρός ήμών Νείλον αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου¬ 

πόλεως καί οικουμενικού πατριάρχον τον έλεήμονος διδασκαλία και παραίνεσις ώς έν τύπω 
διαθήκης έκ προσώπου τοϋ πνευματικόν πατρός αύτον προς τούς ύπ αυτόν μοναχούς 
περί κοινοβιακής πολιτείας καί καταστάσεως. 
ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 31 
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370 νονθετούντες, νυν μέν την διδασκαλίαν προτιθέντες άγράφως καί ώσπερ τίνά 

πατρώον κλήρον παραπέμτζοντες είς ημάς, ώς αν όδευση χό άγαθόν εις άπαντας 

μέχρι τέλους, νυν δε καί λογογραφούντες την αρετήν και νυν μέν πείΟοντες ώς κα¬ 

λόν το κτήμα καί λυσιτελές καί άναγκαίον ήμιν, νυν δε προς την αυτόν παρορ- 

ί. 13γ μώντες κτήσιν' ανθις δ3 αΰ μεθόδους καί τρόπους Ιύποδεικννντες ήμϊν, δι’ ών 

375 τε περιεξόμεθα τής αρετής καί άπωσόμεθα την κακίαν καί δόλους άπογν- 

μνούντες καί κακίας των επίβουλων καί ολως χρόνιους καί μάκρους ύπομέ- 

νοντες πόνους καί παντοδαποί τινες γινόμενοι καί πάντα κινουντες κάλων, 

όπως ημάς παρασκευάσωσι την αληθή ταντην καί στενήν έλέσθαι τε καί βα- 

δίσαί τρίβον καί μη την ευρύ χώρον, ήν βαδίζουσιν οι πολλοί, ής το τέλος οτε- 

380 νοχωρία καί οδύνη καί στεναγμός καί, τό σύμπαν είπείν, απώλεια. *Ηδεσαν 

γάρ, οια προφητικοί, εαυτούς μέν ολίγα ή ούδέν δεησομένους ανθρώπινης δι¬ 

δασκαλίας ένοικον έχοντας τόν παράκλητον, διδάσκοντά τε καί ύπομιμνή- 

σκόντα την αλήθειαν πάσαν, ημάς δε τούς εν ταϊς έαχάταις έσομένους ήμέραις, 

ών ό μέγας τής εκκλησίας διδάσκαλος, ό Παύλος λέγω, μετά των άλλων ών 

385 απαριθμεί κακών καί αμέλειαν πολλήν καί ραθυμίαν καταγινώσκει, πολλής 

καί συνεχούς δεησομένους διδασκαλίας, εί πως κάν οΰτω τω πλήθει νυττό- 

μενοι καί τή δριμύτητι των ελέγχων, επί ποσόν γοϋν δννηθώμεν διαναστή- 

ναι καί το παχύ καί άχλνώδες άποθέσθαι νέφος τής ραθυμίας. 

3Εκείνους μέν ούν τό περιόν τής αρετής έποίει θαρρεΐν καί κοινούς προν- 

ί. 13ν τίθεσαν πάσι | τοις ύφ3 ήλιον νόμους, κοινοί τινες άντες τής σωτηρίας ύφηγηταί 

τή δυνάμει τού εν αύτοις χρώμενοι πνεύματος. Δ ήλον δέ’ καί γάρ τούς μή πει- 

θομένους αντοΐς ραδίως εΐχον έαυτοϊς νπάγειν καί ταπεινοϋν, τά πολλά μέν 

εϋ ποιούν τες καί τάς ευεργεσίας ένδεικνύμενοι πολύ τρόπως, έστι δ’ δτε καί 

μέτρια μάστιγι χρώμενοι προς σωφρονισμόν των άτάκτων, ώσπερ άμέλει καί 

395 Παύλος ό μέγας τόν άμαρτήσαντα εν Κορίνθω δαίμονί παρέδωκεν είς όλε¬ 

θρον τής σ α ρ κ ό ς, ΐνα τ ό πνεύμα σ ω θ ή, επειδή μή έβου- 

λήθη τής κακίας άποστήναι τω λόγφ σωφρονιζόμενος’ καί πρό γε αυτού τούτον 

Πέτρος ό κορυφαίος τόν 3Ανανίαν άώρω θανάτω παραδιδούς, ονκ οιδα, είτε 

ϊνα μή παρά την αρχήν ευθύς ό των είς Χριστόν πίστευόντων βίος πονηρά ζι- 

400 ζάνια δέξηται τοσαύτη χρησάμενος άποτομία, είτε καί τοσοϋτο βαρύ τό επι¬ 

τίμων κρίνων των τό πνεύμα τό άγιον ψευδομένων, ώς καί θανάτου άξιους 

είναι. 7Ωπερ καί μάλιστα πείθομαι, επειδή καί πάσα πράξις αυτού καί λόγος 

καί διανόημα τής βουλής έξήπτο Θεού καί, όπερ εκείνω βούλησις ήν, τούτο 

Πέτρος έφαίνετο πράττων καί τόν χορόν εκείνον των πίστευόντων διδάσκων. 

378-380 πρβλ. Ματθ. 7, 13 383 πρβλ. Β' Τιμ. 3,1 395-396 Α' Κορ. 5,5 398 
πρβλ. Πράξ. 5,1-5 

400-401 ώς καί θανάτου άξιους είναι οτη. Ρ 402 οπερ οοάά. 
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405 Καί έώ τούς άλλους, ϊνα μή τούς αποστόλους λέγω, τούς γε πατέρας καί διδα- | 

ί.14Γ σκάλονς, οΐ και αυτοί δι' άμφοτέρων τούτων τούς μαθητενομένους ένάγοντες 
φαίνονται, οιαπερ ένδεικνύμενοι δτι τά αντοϊς δοκοϋντα πρότερόν έστι δο- 

κοϋντα Θεω καί δέον έστί δέχεσθαι μετ ευγνωμοσύνης καί μη θρασέως άπαυ- 

θαδίζεσΟαι. 

410 Εκείνοι μέν ούν οντως' καί γάρ είχον παρά τον πνεύματος λαβόντες την 

εξουσίαν καί ονδέν θαυμαστόν. Έμοί δέ τοσοϋτον τής εκείνων άρετής λει- 

πομένομ, όσον ούδ’ 'έστιν είπεϊν, κοινά μέν προτιθέναι παραγγέλματα καί βίου 

τύπον ονδ’ ολίγον γοϋν προσήκειν ηγούμαι, υμάς δ’ έξεστι τους ύπ έμέ τετα- 

γμένους, ον συμβούλου μόνον άλλα καί διδασκάλου τάξιν επέχοντι, διδάσκειν 

415 τε α μοι δοκώ βέλτιστα είναι καί ώσπερεί νόμους τιθέναι καί τοϊς λεγομένοις 

έπιτάττειν έμμένειν ή μή εμμένοντας ύπαγειν δίκη τή προσηκούση’ καίτοι γε 

ουό’ αυτός ύμϊν καινήν τινα πολιτείαν έξευρήαειν διανοούμαι, ούδ* ά μηδείς πω 

μέχρι καί νυν οντ είπεν ούτε κατεπράξατο, ώστε μή μόνον καινοτομίαν, άλλα 

καί απείθειαν δφλειν δτι την υπό των αγίων πατέρων ον μόνον ύποδειχθεΐσαν 

420 αλλά καί προοδευθεϊσαν άφείς, ήν δτι καλώς έχει Θεός αυτός άξιόχρεως μάρ- 

ί. 14ν τνς, | ον μόνον μετά την ενθένδε απαλλαγήν, εκείνα γάρ ουδέ νώ ληπτά 

δτι μή λόγω ρητά, άλλα καί έτι περιόντ ας αυτούς πολλοΐς χάρισμά σι καταπλον- 

τίσας πνευματικοϊς έτέραν αυτός ετραπόμην, άτριπτον, ώς είπεϊν, καί ανεξε¬ 

ρεύνητου τοϊς πατράσιν, ήν ουδέ καινήν έξεστι προσειπεϊν, εναντίαν δε μάλλον, 

425 ήζ τό τέλος ενδηλον ώς έσται φθορά, επειδή τής εναντίας τό τέλος έργοις αυ¬ 

τοί ς αποδέδεικται ζωή αιώνιος 8ν. 

Τοιγαροϋν, επειδή τήν καινοτομίαν ό λόγος εξέβαλε, λοιπόν ήδη τοϊς α- 

γίοίς πατράσιν επομένους κατ’ ίχνος τή πατροπαραδότω καί άρχαία των τής 

εύσεβείας ασκητών πολιτεία πείθε ιν έμμένειν υμάς, ώς άν καί βραβείων των 

430 αυτών τούτοις άξιωθήτε άγωνιΰάμενοι τον καλόν αγώνα καί τό στάδιον δρα- 

μόντες τής άρετής. Πολλαί μέν ούν όδοί τής εύσεβείας των άθλητών, επειδή καί 

πολλαί μοναί παρά τώ πατρί ημών τώ εν ουρανοίς ή μάλλον διά τούτο πολλαί 

μοναί, επειδή καί πολλαί όδοί. Τούτο γάρ τήν διαφοράν ποιεϊν άκούομεν των 

μονών, πλήν πάσαι πρός ουρανόν άνάγονσαι καί παριστώσαί Θεω καί πάντως 

435 μίαν των μονών έκείνιον κατακληρονσαι. Οι μέν ούν τον πάντη μοναδικόν τε 

καί αμικτον άσπάζονται βίον, αγγέλων ήρημένοί βίον ώς αληθώς, εν εχοντες 

ί. 15Γ έργον, τώ ακραιφνέστατο) φωτί συνεϊναι | καί τή τούτου σχολάζειν μελέτη 
καί θεωρία ονδέν ή ολίγα προσαπτόμενοι των γήινων· καί τούτο, ιν* αίσθάνων- 

ται τό παχύ τούτο καί γαιώδες ετι περικείμενοι σώμα μακάριοι τής τε έντεν- 

440 θεν άναβάσεως και τής έκεϊθεν θεώσεως, ής καί τούς αρραβώνας εντεύθεν έ- 

430-431 πρβλ. Α' Τιμ. 6,12 χαΐ Β' Τιμ. 4,7 

410 οϋπω Ρ 
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σχήκασι, τοσαΰτα δυνάμενοι, όσα βούλωνται, οΐα δη καί θεοί. 01 δε οίκοϋσι 

μεν μετ’ άλλήλων καί πολλής άπολαύουσιν εκ τούτου παραμυθίας, πλήν καί 

ούτοι καθ' έαντούς ζώσιν, όπως έκαστος έχει βονλήσεως ή δυνάμεως, ον τάς 

άρετάς καί τά κατορθώματα μόνον, άλλα και αυτά δή τά προς το ζην αναγκαία 

445 ιδία κεκτημένοί, ώσπερ μεθόριον όντες τών τε πάντη ερημικών καί τών εκ δια¬ 

μέτρου κοινωνικών καί μιγάδων, ών ον μόνον κοινά τά δντατε καί τά σώματα, 

άλλά καί ή καρδία καί ή ψυχή μία, περί ών νυν ήμϊν άναγκαιον ολίγα διεξελ- 

θεϊν, επειδή καί υμείς προς τόν τοιοϋτον όπεδύσασθε τής άθλήσεως δρόμον. 

"Απαντα μεν ονν τά τή τοιαδε πολιτεία προσόντα καχαλέγειν αγαθά 

450 μακρότερον αν εϊη ή κατά την παρούσαν ορμήν του λόγου καί ιδίας ώς είπεϊν 

δεόμενον πραγματείας. 'Ως άν δε μή άγνοούντες τον έν αυτή κεκρυμμένον τών 

(. 15ν αγαθών θησαυρόν άθυμήτε, ώς την ταπεινοτέραν καί μάλλον πρόσγειον \ έλό- 

μενοι πολιτείαν, ολίγα τών αυτής έκλεξάμενος έρώ, όσον δεΐξαι καί ταυτήν 

άδελφήν τών προειρημένων καί προς τά αυτό καθιστώσαν βραβεϊον τής άνω 

455 κλήσεως. 

Πρώτον μεν τοίνυν τό κεφάλαιον τής του Σωτήρος κατά σάρκα οικονο¬ 

μίας τό γε εις αυτούς ήκον συνιστώσι καί διασώζουσιν ούδέν γάρ άλλο διδα- 

σκόμεθα παρά τής θείας γραφής κεφάλαιον είναι ταύτης ή όπως ημάς έαυτω 

τε καί άλλί']λοις συνάψη καί την εκ τής άμαρτίας έπισυμβάσαν κατατομήν καί 

460 διαίρεσιν έκ μέσου ποίηση ένοποι?]σας τά πάντα καί άποκαταλλάξας τω Θείο 

καί πατρί, έκ διαφόρων μεν γενών καί τόπων συνειλεγμένοι, πρός μίαν δέ γνώ¬ 

μην καί πολιτείαν συνάρμοσαντες εαυτούς καί ώς οίόν τε μάλιστα σννδήσαντες 

τάς ψυχάς. ’Έπειτα καί αυτήν άκριβώς τήν του Σωτήρος επί γής πολιτείαν 

μιμούνται, αυτοί μεν μαθητών έπέχοντες τάξιν, τώ καθηγουμένφ δέ πρόσοίπον 

465 περιτιΰέντες Χρίστου καί τήν ύπακοήν έν πάσιν άδιάκριτον άποδιδόντες αν- 

τώ' εις εϊσίν οι πολλοί τή συναφεία τής προαιρέσεως καί ό εις ου μόνος διά τό 

τοις πάντων σώμασιν ώς οίκείοις μέλεσι χρήσθαί' καί δοξαζομένου μεν ενός 

δοξάζονται πάντες ώς μέλη άλλήλων, πάσχοντος δέ συμπάσχουαι κατά τόν | 

Γ.16Γ απόστολον άλλήλων εΐσί δεσπόταν άλλήλων δούλοι* καί τήν δουλείαν ήδίω 

470 νομίζουσι πόσης ελευθερίας' ον γάρ ανάγκη ταύτης αιτία, ή πρόσεστι τό άλ- 

γεΐν, άλλά αυθαίρετος γνώμη καί προαίρεσις αγαθή. Κοινά κέκτηνται τά 

οντα, ένα σκοπόν, κοινήν τήν σωτηρίαν, κοινόν τόν πλούτον όμον τε πάσι κοι¬ 

νώς έξαρκοϋντα καί ιδία προσγινόμενον δλον έκάστψ’ ούχ υλικός γάρ, ινα 

σμίκρύνηται τή εις πολλά διαιρέσει. Τί ούν μακαριώτερον γένοιτ άν ταύτης 

475 τής πολιτείας; Εί γάρ 6 μέγας Παύλος έν μέρει τίθησι τελεωτάτης διδασκαλίας 

τόμιμηταί μου γ ίν ε σ θ ε καθώς κ ά γ ώ Χρίστο ϋ, τό αύ- 

467-469 πρβλ. Α' Κορ. 12, 26 476 Α' Κορ. 4, 16 

442 πολλοίς V 445 ώσπερ τι Ρ 
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τούς τίνας μιμητάς γίνεσθαι τον Χριστού πόσον τι χρή νομίζειν; 
Ταϋτα μεν ουν εκ πολλών ολίγα διήλθον, ούχ Ιν' εύφημήσω το πράγμα, 

δέδοικα μεν οδν μή καί τής αξίας ελαττώσω πολύ τή περί την διήγησιν άσθέ- 

480 νεία, άλλα ϊν’ έπιδείξαιμι, οίον καί βσον μεταποιεϊσθαι καλού καί πόσην τινά 
την προθυμίαν καί την σπονδήν περί τήν αυτού κτήσιν επιδείκνυσθαι χρή. Τό 
μεν ουν πράγμα τοσοντον ώς εξ άκρου των είρημένοη> καί τό λοιπόν τού ύφά- 

ί. 16ν σματος εννοεΐν. Βούλομαι τοίννν εγώ τους έμοίψιλτάτονς παίδας υμάς, τούς | εν 

Χριστώ γνησίους αγαπητούς αδελφούς, τού τοσοντον καί τοιούτον καλού καί 
485 εργάτας είναι καί κληρονόμους. Τί γάρ &ν σχοίην ύψηλότερον ή μεγαλοπρεπέ¬ 

στερου, ώσπερ πατρώου ύμϊν κλήρον καταλιπειν; 

Καί πρώτον μεν έν είναι πάντας παρακαλώ τή τε τού καλού εργασία 
καί τή προς άλλήλονς στοργή, ώστε τοις μέν σώμασι διαιρεΐσθαι μόνοις, τάς 
δε ψνχάς ηνωμένους είναι καί λόγον μελών προς τήν τού δλου σώματος συμ- 

490 φνΐαν έκαστον διασφζειν. Καί ύγιαίνοντας μέν πάντας, μάλλον έκαστον υπέρ 
τών άλλων ή έαντόν υπέρ εαυτού, χάριν είδέναι τώ χορηγώ τής υγείας, νο- 

σούντος δ’ ενός, πάντας εχειν συνδιατιθεμένους αύτώ προς τήν νόσον καί 
σνναλγούντας, ώσπερ καί τα λοιπά τού σώματος μέλη πάσχει κακώς ενός 
πράττοντος’ καί πάντα ποιεΐν καί πραγματεύεσθαι, ώστε τον αδελφόν ιδεϊν 

495 άπαλλαγέντα τής νόσου, μηδενός φειδομένονς μήτε πράγματος μήτε πόνου, 

λογιζομένους έκαστον ώς ή αυτή σπονδή καί τό ίσον φίλτρον περιϊόν ποτέ καί 
εις αυτόν καταντήση, επειδή τής αυτής άσθενείας πάντες περικείμενα σώμα. 

Εί δέ που συμβαίη, δπερ απεύχομαι, καί τήν ψυχήν νοσήσαί τινα, τότε καί 
ί. 17Γ πλείω τήν σπουδήν επιδείκννσθαι καί θερμοτέραν | τήν επιμέλειαν, δσιρ καί 

500 τιμιωτέρα τού σώματος ή ψυχή καί ή ζημία μείζων καί βαρύτερα καί ια¬ 

τρούς καλεΐν τούς τα τοιαύτα θεραπεύειν εμπείρους καί παντί τρόπω Τον αδελ¬ 

φόν τής κακίας άπάγειν λόγοις τε τά δέοντα παραινουντας καί δεήσεσι καί 
προαευχαις ίλεουμένους αύτφ τό θειον. 

*Έπειτα δέ καί τά δντα κοινά κεκτήσθαι καί μηδενός μηδέν ίδιον μήτε 
505 λέγεαθαι, μήτε είναι, άλλα τό έμόν καί τό σόν, τό πολλής ταραχής εμπλή- 

σαν τον βίον, ξενηλασίαν καταψηφισαμένους έσχάτην τής ίεράς έξορίσαι ταύ- 

της αυλής. Μηδέν εχειν έν οίς οίκεϊτε οίκήμασι πλήν τών άναγκαιοτάτων' 
ταϋτα δέ λέγω, ούχ οίς τά σώματα τρέφεται, ταϋτα γάρ τά κοινά καθέξει τα¬ 

μεία, άλλ> όσα τών έπιβλημάτων τήν τε ήμερινήν χρείαν άποπληροϊ καί προς 
510 τήν τής ννκτός άνάπαυσιν εξαρκεΐ ή καί βιβλίον, Γν’ όταν άπό τών έξω περι¬ 

σπασμών άγη σχολήν, προς αυτό τον νούν άσχολήση, ϊνα μή τή άργία προς 
άτοπους άποπλανηθή λογισμούς· καί ταϋτα εκ τών κοινών. 

”Εριδας μέν δή καί φιλονεικίας καί μάχαζ ουδέ βούλομαι έν ύμϊν παραγ- 

γέλλειν μή είναι. Πώς γάρ άν έτι σώζοιτο τό καλόν τής ειρήνης, ή πώς ον 
I. 17ν άνάγκη εις μύρια τμή\ματα διεσπασθαι τούς έρίζοντας ή μαχομένους; "Ωστε, 

έως άν ή συμφωνία μένη καί ή ίσότης, μάχη ονκ ενδέχεται είναι* άν μέντοι τό 
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μέν απαν όμονοή καί ειρηνεύη σώμα, εν δέ των μελών διαστασιάζη, εϊ μεν 

όντως έχει, ώστε τρόπφ δή τινι την κακίαν άποβαλεϊν καί την προς ιό επί- 

λαιπον άσπάσασθαι συμφωνίαν, τώ προεστώτι μελήσει, όποίοις δη τισι τοϊς 
520 φαρμάκοις τήν υγείαν άνακαλέσηται τφ νοσούντί' εί δ3 άνιάτως εχει παντά- 

πασιν, άλγοϋΐ’τας μέν και όδννωμένονς, όμως άποκόπτειν χρεών, ϊνα μη καί 

τά λοιπά τής απ' εκείνον μετάσχη λύμης, ή μάλλον θάνατον προξενήση παντί 

τώ σώματι. 

3 Αλλ3 ουδέ μην εταιρείας ή φιλίας ιδίας έχειν’ και γάρ καί τούτο τρόπον 

525 έτερον κατάλνσις τής όμονοίας έστί. Καί παραδόξως εκ φιλίας τίκτεταί μάχη, 

καταλαλιαί γάρ από τούτον καί γογγυσμοί καί ψιθυρισμοί και νποψίαΐ καί μύ¬ 

ρια δεινά, ώσπερ τινες σπίλοι καί μώμοι τώ καλώ τής αννοδίας προσφνονται 

σώματι, εξ ών συμβαίνει τό κάλλος άπανθεΐν τε καί άπορρέειν καί τήν ρώμην 

αυτόν κατά μικρόν δαπανάσθαι, ώσπερ των σωμάτων τά χρονίφ νόσφ δαπα- 

ί, 18γ νηθέντα. "Λπερ άπαντα | φνλαττομένους πάση φυλακή καί τούτο χρή φυλάτ- 

Χεαθαι τό κακόν καί μηδενί πράττειν εξεϊναι, ώς εν των άπηγορενμένων δν καί 

αντό' ούτε ούν ίξεί τις υμών Ιδία πρός τίνα εταιρείαν, εί μή τήν κοινήν 

καί τήν όφειλομενην τοϊς μέλεσι παρ3 άλλήλων. Ούτ έξέσται τινί πρός το ετέ¬ 

ρου φοιτάν κελλίον καί του τφ συνείναι καί όμιλε Ιν ιδία ή ννκτωρ ή με(β ήμέ- 

535 ραν, εί μή βούλοίτο τώ κρίματι τής απείθειας ένοχος είναι. "Αν δέ πού τις 

παρά τού τήν των κοινών επιτετραμμένου διοίκησιν έπιταχθή τινι των αδελ¬ 

φών έν τώ κελλίω διάγοντι άπαγγεϊλαί τι τών έκείνω δοκουν των, Θνραζε στάς 

καί τήν άπόκρισιν άπαγγείλας ευθέως άπαλλαττέσθω. 

Κατά μέρος μέν ούν άπαντα τά προσήκοντα διϊέναι ονκ άναγκαιον εϊ- 

540 ναι μοί δοκεϊ* ού γάρ αμύητοι τών τοιοντων έστέ, άλλ3 επί πολνν μοι χρόνον 

ώμίληκότες εις πείραν ήλθετε πάντων, άλλως θ3 άτι καί τώ μετ εμέ προστη- 

σομένω περί τούτων μελήσει, ώστε τά τε κατορθώματα συντηρειν καί πράτ- 

τοντα καί διδάσκοντα καί τά ελαττώματα διορθουσθαι νουθετούντο καί παι- 

δενοντα πατρικώς. 3Εκείνω μέν ούν περί τούτων μελήσεΐ' ύμϊν δέ λέγω τήν 

I. Ι8ν ύπακοήν έκείνω διασώζειν άδο \ λόν τε καί καθαράν ώς τό ίσον όφείλουσι κα- 

κείνω χρέος, ώσπερ έμοί, καί τήν προσήκουσαν αντω νέμειν εύλάβειαν καί τι¬ 

μήν. Εί δέ τις έρεϊ' «τί ούν άν; Σοί μέν πιστεύσας προαήλθον καί τό φρόνημα 
ταπείνώσας υπέταξα έμαυτόν, έτέρω δέ μή βούλομαι»,'οϋ γάρ άνάγκην προσθή- 

σεις καί άκουσίως βιαζόμενος νποτάσσεσθαι, ταχεϊαν πρός αυτόν τήν άπόκρι- 

550 σιν ποιησόμεθα οτι μάλιστα μέν τον ίσον έξει μισθόν τής υποταγής έμοί τε 

κάκείνω νποτασσόμενος. Ον γάρ τό αξίωμα του υποτάσσοντος, άλλ3 ή τού 
νποτασσομένου ταπείνωσις προξενεί τους στεφάνους. Εϊ δ3 ούκ άνέχοιτο τα- 

πεινοϋσθαι τή ιδιορρυθμία καί τή κενή δόξη καθάπαξ έκδούς εαυτόν, τής μονής 

526 πρβλ. Β' Κορ. 12, 20 527 πρβλ. Β' Πέτρ. 2, 13 
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έαντοΓ άποστήσας καθ’ εαυτόν 8ποι βούλοιτο διαγέτω' ούδείς ίσται 6 βιασό- 

555 μένος. Τη γάρ κατά Θεόν πολιτεία βία πρόσεστιν ούδεμία.’ Εγώ δέ ον περί των 
άποστήναι βουλομένων τής αδελφότητος διατάττομαι νυν, άλλα περί των βου¬ 

λωμένων σννείναι τοϊς άδελφοις καί κοινωνεϊν αντοϊς των προσόντων. Τού- 

τοίς γάρ έπιτάττω τώ μετ’ εμέ προστησομένψ την ύπακοήν δίασφζειν τοϋτο 
γάρ νμίν ηγούμαι λυσιτελεϊν καί πρός ομόνοιαν συνάγειν καί την ειρήνην 

Γ. 19Γ νμϊν χορηγεϊν, των πολλών £ν γινομένων τη εν | πειθεία τή πρός τόνενα.Εί δέ 
τις υμών άψη\ ιάζει καί τοϊς ίδίοις στοιχεϊ θελήμασιν, εί μέν τρόπω δή τινι 
τοϋτον ό προϊστάμενος δυνηθείη μεταβαλεΐν καί υπό τον ζυγόν άγαγεϊν τής 
ταπεινώσεως τον Χρίστον, τοντ άν εϊη βέλτιστον εί δ’ άνιάτως νοσεί, τής 
μονής, έκβαλέσθω’ ον γάρ δίκαιον, ό τής Κλίμακος έφη, ορατόν πολέμιον καί 

565 αόρατον εν τή μονή συγχωρεϊν. 

Άλλ’ ουδέ μην τον προϊστάμενον μεθ’ υπερηφάνειας αρχειν καί αύθα- 

δείας εαυτόν μέν δεσπότην των αδελφών, εκείνους δέ νομίζοντα δούλους, ώς μή 
προστασίαν πνευματικήν είναι την προστασίαν αντον, άλλ’ αρχήν τίνα κοσμι¬ 

κήν, ώσπερ έκ πατρώου κλήρου πρός αυτόν κατιούσαν.'Ο τοιοϋτος γάρ ου μόνον 
570 τής άκριβονς ζούκ') έχεται πολιτείας των μοναχών, άλλ* ήδη φανερός έστιν αυ¬ 

τής εχθρός καί πολέμιος. Άλλ’ ώσπερ παίδων πατήρ οικείων, οϋτω καί άα- 

χέτω καί προνοείσθω, έν πάσιν οϊς τε φθέγγεται καί οίς πράττει των πατρικών 
σπλάγχνων προηγουμένων. Ούτως γάρ τής τε δυσωδίας άνέξεται τον νοσοϋΐ'- 

τος καί τής προπέτειας τον νεωτέρου καί τής βρεφικής έξ άπαλότητος άναι- 

575 σθησίας καί τής έκ γήρως ή νόσου πρός τήν των σωματικών έργα αίαν άκινη- 

σίας. Καί 8λως κεφαλής λόγον έχέτω πρός τά λοιπά του σώματος μέλη, πάντων 
ί. Ί9ν μέν | υπερκαθημένη καί πάσιν έπιτάττουσα τά πρακτέα καί πρός τήν διοίκη- 

σιν τον σώματος, ώς άν αυτή δοκοίη τά μέλη κινούσα πρός μηδέν, δ βούλοιτο, 

στασιάζοντα πρός αυτήν ή μαχόμενα, άλλ* άδιάκριτον είσφέροντα τήν ύπα- 

580 κοήν, πάντα δέ περιέπονσα ώς οικεία καί τής προσηκούσης έκαστον άξιονσα 
προνοίας, τήν μέν σχέσιν καί τήν συμπάθειαν έπίσης τηρούσα πάσι, τήν τάξιν 
δέ ού τήν αυτήν πάσι τηρούσα, αλλά τήν οίκείαν έκάστφ άποδιδοϋσα. νΑτοπον 
γάρ άν εϊη, μάλλον δέ άνόητον βλως, τή χειρί μέν τήν έργασίαν τοϋ ποδός έγ- 

χειρίζεΐν, τήν 6’ αν οφθαλμού τώ στόματι ή τήν τού στόματος τοϊς νεφροϊς' 
585 οϋτω γάρ αυτά τε καμεΐται τά μέλη καί αύτός εις μάτην έσται πονών πρός ου¬ 

δέ ν των δεόντων κεχρημένος αυτοίς. Τοιούτον £γώ βούλομαι τον μετ £μέ τής 
έμής προστησόμενον άδελφότητος είναι. 

Διό δή καί πολλά τή περί τούτον ζητήσει προσασχολήσας τον νούν καί 
διά πολυχρονίου πείρας έλθών καί πράγμασιν αντοϊς διδαχθείς τον Κεραμέαν 

590 Νεόφυτον τή τοιαύτη προστασίφ προσήκειν, τούτον καί βούλομαι προστήναι 

571 οικείων ο Γη. Ρ όντως V 
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μετ' εμέ των έμών αδελφών. Ονχί φιλία τινι ή διαθέσει τόν μέν άρμόζοντα τφ 

ί. 20Γ πράγματι καί αρετής ένεκα καί εμπειρίας | παραδραμών, τόν δ' αφελή και αρε¬ 

τής μηδένα λόγον ποιούμενον προτιμήαας, άλλ' απλώς οντω καί πανουργίας 

χωρίς ικανόν τώ πράγματι κρίνας, ώστε μή βλάβην αντώ την αρχήν έμποιήσαι, 

595 άλλ' έπίτασιν αρετής, ώς ούχ εαντώ μόνω προς παιδαγωγίαν άρκέσοντα, άλλα 

καί τοϊς άλλοις έσόμενον παράδειγμα τον καλόν, επειδή πέφνκεν άεί τό άρχό- 

μενον έξομοιονσθαι τώ άρχοντι. Καί αυτός δέ πάλιν προς τά τέλη φθάσας τον 

βίου τόν Ισον τρόπον εκ των δντων έπιλεγέσθω τόν νπερέχοντα των λοιπών 

καί τούτον άποδεικνντω προστάτην τών άδελφών, μηδέν δυσχεραινόντων των 

600 άλλων, μηδέ ταϊς άκίσι βαλλόμενων τον φθόνον, ώς παρευδοκίμονμένων ε¬ 

κείνον προτιμωμένου, άλλά μάλλον νλην ποιούμενων τό πράγμα προς τήν κτή- 

σιν τής αρετής σαφώς πεπεισμένων, ώς ον φιλίας ονδ' ενγενείας ουδέ πλούτον, 

άλλ' αρετής άθλον ή προστασία. Κάκεινος δ' αύθις τών παρόντων άπαλλαττό- 

μενος, ώσαντως ποιήσει" καί όντως έσται κατά διαδοχήν, άεί προτιμωμένου 

605 τον βελτίονος. Τοντο γάρ νμϊν ηγούμαι λνσιτελειν ον μόνον σωματικώς, πολ- 

λω δέ μάλλον πνενματικώς. 

ί. 20ν *Αν | δε ποτέ μηδείς ενρεθή τών ον των ικανώς προς τό πράγμα, ον όίά 

κακίαν, άλλά δι απειρίαν, ον χρή τόν κατ' εκείνο καιρόν τής προστασίας έπει- 

λημμένον τον παρόντος έχόμενον λόγον σπείρω τινί τους άδελφονς νποτάτ- 

610 τειν, ώς έκ τούτον σνμβαίνειν αυτόν τε άπόλλνσθαι καί τούς ετέρους προσα- 

πολύειν. Παραπλήσιον γάρ αν ποιοίη, ώσπερ άν ει τις, ονς βούλοιτο σωζεΐν 

καί ών τήν σωτηρίαν περί πλείστου ποιοϊτο, τούτους εις ναϋν έμβαλών καί έ- 

παφεϊς τώ πελάγει, έπειτα γεωργώ τονς οϊακας έγχειρίζοι ή χαλκεΐ ή σκντο- 

τόμω, δς ον μόνον ονκ οίδε κλνδωνί μάχεσθαι καί τών τρικυμιών τήν ναϋν δια- 

615 σωζειν, άλλ' ονδ' αυτό τοντο, δτίδιά τών οίάκων έπίσταταΐ κνβερνάταΐ' άνάγ- 

κη γάρ εκείνους αυτή νηϊ καταδνναι ονδενός οντος τον σφζειν έπισταμένον. 

Άλλά πρότερον έρεννήσαντα καί περί τήν τούτον ζήτησιν ού μίκράν είσενεγ- 

κόντα σπουδήν έξωθεν έπεισαγαγεϊν τόν ποιμένα, τά τε άλλα πρός αρετήν εν- 

φυώς έχοντα καί πρό γε πάντων συμβαίνοντα τή πολιτεία τή νμετέρα. νΑτο- 

620 πον γάρ τώ μέν σώματι μηδέν ήγεϊσθαι δεινόν εξ άλλοδαπής συνάγειν τάς τον 

ί. 21Γ ζήν άφορμάς, αν μή παρώσιν εγχώριοι, τή ψυχή δέ μή πορίζειν έξωθεν | τόν 

δυνάμενον αυτήν θρέψαι τώ άρτω τώ ζωτικώ' καί προβάτοις μέν ούδένα νονν 

έχοντα ζημίαν ήγεϊσθαι ποιμένα ποθέν έξωθεν έμπειρον έπιστήσαι, απειρίαν 
σννειδότα τοϊς παρ' αύτώ τεθραμμένοις, ψνχαϊς δέ λογίκαϊς, ώσπερ έν τι τών 

625 αισχρών νομίζειν τώ πείραν εχοντι τον ποιμαίνειν αντάς εγχειρίσω, αυτό τού¬ 

το νομίζοντας ον καλόν, τό παρ' άλλοις τάγαθόν ενρεθήναΐ. Και άμπελον μέν 
ούδένα φιλονικεϊν αυτόν τόν έχοντα τέμνειν, &ν άπείρως έχη περί τό πράγμα, 

607 Ικανός Ρ 
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άλλ έξιοθεν καλεΐν γεωργούς, οι μετ επιστήμης αυτήν τεμοναι, την δέ φυτείαν, 
ήν ο πατήρ ήμώι έφύτευσεν ό ουράνιος, τον έπιμελησόμενον έξωθεν μή καλεϊν 

630 καί τάφρον πεοιβαλονντα και τοϊς πονηροΐς άνεπίβατον θηρίοις διατηρήσοντα. 

Άλλα ταϋτα μεν όντως. 
Έπει δε ώς είκός τίνων των τής συνοδίας άπολιπόντοιν τον βίον ή και 

άλλως χρείας καλούσης ετέρους άντεισάγειν χρεών, σκεψώμεθα κάκείνους, ο¬ 

ποίους τε είναι δει καί όπως αυτούς προσδέχεσθαι χρή. Τον τοίνυν βονλόμενον 
635 τή ύμετέρα σννοδία προσαρμοσθήναι καί μέλος αυτής γενέσθαι προσήκει πρό- 

τερον άποτάξασθαι πάσι τοϊς προσοϋσιν αντω. Πώς γάρ άν καί δννηθείη συν- 

ί. 21ν ταγήναι | τοϊς μαθητευομένοις Χριστώ, μή πάσιν άποταξάμενος, τοϋ Κυ¬ 

ρίου ημών Ίησοϋ Χριοτοϋ είπόντος, δ ς ο ύ χ άποτάσσε τ αι πά¬ 

σι τοϊς έ αν τ ο ϋ ύπάρχονσιν, ον δύν ατ α ί μου εΐ- 

640 ναι μαθητής καί πάλιν, ε ϊ τις θέλει ό π ί σ ω μ ο ν έ λ- 

θ ε ϊ ν, άπαρνησάσθω εαυτόν καί άρ ά τ ω τον σταυ¬ 

ρόν αυτόν καί τότε έπαγαγόντος, άκολουθείτω μ ο ι καί 
πάλιν, ε ϊ τις έρχεται π ρ ό ς με καί ον μισεί τον πα¬ 

τέρα αυτόν καί τήν μητέρα και τα τέκνα καί τους 
645 αδελφούς, έ τ ι δ έ καί τήν εαυτόν ψυχήν, ον δύν α¬ 

τ α ί μου είναι μαθητής. Έπεί τοίννν 6 μή πάσιν άποταξάμε¬ 

νος καί τής προσπάθειας εαυτόν τον κόσμου χωρίο ας ον δύναταί μαθητής 
είναι Χριστού, πώς άν ύμϊν συναριθμηθείη τοϊς μή μόνον χρήμασι καί κτή- 

μασι καί φίλοις άποταξαμένοις καί οίκείοις καί σνγγενέσιν, αλλά καί εαυτούς 
650 άρνησαμένοις, το μεϊζον καί εργωδέστερου; Έπεί οΰν τούτο αδύνατον, του¬ 

ναντίον άν εΐη καί δυνατόν καί λυσιτελές καί ωφέλιμον. 

Χρή τοιγαρονν τον ύμϊν προσερχόμενον πρώτον μέν άποτάξασθαι καί χρή- 

μασι καί κτήμασι καί συγγενείαις καί έταιρείαις καί μηδέν έπισύρεσθαι τών 
του κόσμον κακών, άλλα πατέρα μέν αληθινόν ήγεϊσθαι τον αυτόν προσάξοντα 

I. 22Γ τω άληθινω καί πρώτω πατρί, | αδελφούς δέ καί φίλους καί συγγενείς τους 
τήν αυτήν αντίο πολιτείαν προελομένους ασκητικήν, κτήσιν δέ καί περιουσίαν 
μάλιστα μέν τήν άκτησίαν καί τήν πτωχείαν, ήτις αυτώ τον αναφαίρετου έν 
ούρανοΐς προξενήσει πλούτον. 
Κατά δεύτερον δέ λόγον καί τήν κοινή προσονσαν τοϊς άδελφοϊς, ή κοινή τέ 

660 έστι πάσι καί ούδενός έστι, τό μέν ότι πάσιν επίσης τήν άναγκαίαν έκπληροϊ 
χρείαν, τό <55 δτι τών άλλων έκαστος αυτήν καί ούκ ιδίαν ήγεϊταΐ' ώς έκ τού¬ 

του συμβαίνει καί τήν τελείαν ακτημοσύνην πάντας άσκεϊν. νΕπειτα δέ προς 
τήν έξιν καί τήν κατάστασιν τής συνοδίας εαυτόν μεθαρμόζεΐν καί ταϋτα μέν 

628-629 πρβλ. Ματθ. 15, 13 638-640 Λουκ. 14, 33 
643-646 Λουκ. 14, 26 

640-642 Ματθ. 16, 24 
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αιρετά ήγεΐσθαι, απερ όρά και τήν συνοδίαν μεταδιώκονσαν, εκείνα δέ πάλιν 
665 φευκτά, προς ά και τούς αδελφούς άηδώς ϊδοι δίακειμένονς. Μηδεμίαν εχειν 

ϊδιάζουσαν κτήσιν λογιζόμενον ίσως ότι το μεν νφελέσθαί τι των κοινών άπεί- 

ρηται μόνον και κλοπής έγκλημα περιάπτει, τό ό5 από των ιδίων έαυτω τα- 

μΐεύσασθαι γήρως ένεκα η άσθενείας, ονδεμίαν εγκλήματος έχει κατηγορίαν 

πρώτον μεν γάρ απιστία εαυτόν περιπείρει, μή πιστενων πιστόν τον έπαγγει- 

ί. 22ν λ,άμενον είναι και δυνατόν ό έπηγγείλατο καί ποιήσαι, καί αδικίαν | δε περιά- 

πτει Θεώ, εί αυτός μεν αντω πεισθείς πάντα τά οντα προεϊτο τοϊς πενομένοις, 

δ <3’ εν καιρω τής χρείας ού παρασταίη την βίαν έπικουφίζων. "Επειτα δέ, πώς 

άν δνναΐτο λέγειν Χριστώ’ ιδού ά φ ή κ α μ εν πάντα καί ή κ ο- 

λονθήσαμέν σ ο ι παρνποκρατήσας τίνά καί τό, ού δ ύ ν α σ θ α ι 

675 Θε ω δουλενεΐν και μαμωνά δέ καί τό, ο ν δ ε ί ς δ υν α- 

τ α ι δ ν σ ί κ ν ρ ί ο ι ς δουλεύει ν. Τής τοιαύτης αυτόν πράξεως 

άποτρεπέτω' ού μην άλλα καί ή παραβολή τοϋ εμπόρου σαφής έστι πάσιν εις 

τούτο φέρουσα' 8ς ευρών ένα πολύτιμον μαργαρίτην πάντων ών ειχεν αυτόν 

έπρίατο' καί εν έτέρα δέ παραβολή σαφώς ό Κύριος άπεφήνατο, μή δννασθαι 

680 τελεσφόρησα* τον υπό των τον πλούτου φροντίδων καί μερίμνων ονμπνίγό- 

μενον. *Οτι δέ μερίμναις ενέχεται παντοδαπαΐς ό χρήματα εχων, αύτός ό 

Κύριος άπεφήνα το εϊπών’ όπου ό θησαυρός υμών, εκεί έσ τ α ι 

καί ή κ α ρ δ ί α υμών καί χωρίς δέ τούτων προς αποστασίαν ό τοί- 

οντος τής αδελφότητος ευκίνητος εσται. Μάλλον δέ εύθνς έξ αρχής την 

685 αποστασίαν νοσεί αντώ τούτα) τώ ίδιον εχειν τών άλλων άπερρηγμένος’ καί 

άλλαζών δέ ό τοιοϋτος καί αντίλογος καί φιλόνεικος καί προς ούδέν χρήσιμος 

εσται. 'Ο δή τοιοϋτος, εί μεν καί πριν είσελθεϊν τήν μονήν φωραθείη, μηδέ την 

ί. 23τ αρχήν είσερχέσθω, καν δοκή τισιν άλλοις \ άγαθοϊς κεκοσμήσθαι, ώς ανάξια 

καί τής σννοδίας φρονών καί τοϋ επαγγέλματος. Εί δέ μετά ταϋτα γένηται 

690 φανερός, ή διορθούσθω τοϊς αλλοις επίσης τήν πτωχείαν καί τήν ακτημοσύ¬ 

νην καί τήν ταπείνωσιν α σπαζόμενος, ή τής μονής έκβαλέσθω, ώς καί προ- 

τερον αύτός εαυτόν διά της ίδιαζούσης κτήσεως τής συνοδίας άποχωρήσας. 

*Ετι προς τούτοις ούδ* ασχολίας Ιδίας τον ασκητήν εχειν χρή, ούδέ τοϊς 

κατά σάρκα συγγενέσιν ή αυτόν παραβάλλειν ή εκείνους δέχεσθαι παραβάλ- 

695 λοντας. Εί μέν γάρ καί αύτοί τώ κόσμο) άποταξάμενοι έκείνω τήν αυτήν εϊ- 

λοντο πολιτείαν, ούχ ώς συγγενείς κατά σάρκα, άλΧ ώς αδελφούς δψεται 

κατά πνεύμα. Εί δ> ετι τοϋ κόσμου μέρος είσίν, ού δίκαιον τον δλφ τώ κόσμω 

στανρωθέντα διά Χριστόν έτι δοϋλον είναι τών τοϋ κόσμου μερών περί μέν δή 

τών προσερχομένων τή αννοδία ημών τοσαντα. 'Υμάς δέ τούς προσδεχομένονς 

673-674 Ματθ. 19,27 674-676 Λουκ. 16,13 καί Ματθ. 6, 24 677-679 πρβλ. 
Ματθ. 13, 45-46 679-681 πρβλ. Λουκ. 8, 14 682-683 Ματθ. 6, 21 

665 άηδώς ογπ. Ρ 
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700 ούχ απλώς όντως και άβασανίστως τον προσιόντα προσδέχεσθα,ι χρή, άλλα 
πρώτον μέν έξετάζειν, εϊ συμβαίνοντας έχει τούς τρόπους τώ έπαγγέλματι, 
έπειτα <5έ άποπειράσθαι και βασανίζειν χρόνον συχνόν, εί τό σκληρόν αυτόν 

ί. 23ν τής κατά Θεόν πολιτείας ούκ άποκναίει' | εί προς ύπακοήν ευπειθής έστι και 
ενάγωγος’ εί μή τούς τρόπους εύκολος και μικράς έξ αιτίας μεταβάλλει τούς 

705 λογισμούς παντι άνέμω περιφερόμενος, τώ εις τό πετρώδες έμπεσόντι σπόριο 
προσεοικώς, ταχέως μέν άνατέλλων, διά δέ τό μή έχειν βάθος καρδίας άπο- 

ξηραΐι όμένος μικράς προσπεσούσης θέρμης. Κ&ν οϋτιο διαχωδωνισθεις άξιος 
εργάτης εύρεθή τον θείου τού Χριστού άμπελώνος, τότ ήδη συναριθμείσθω 

τοϊς άδελφοίς. 
7ΐο Χρήματα μέντοί μηδαμώς τον προσερχόμενον άπαΐτεϊν' ατοπον γάρ ε¬ 

κείνον μέν διδάσκειν ούκ άναγκαίαν είναι την των χρημάτων κτήσιν 
μάλλον δέ και περιττήν και επιβλαβή, έργοις δέ αύτοϊς άναγκαίαν άποδει- 

κνύναι, ώς ούκ ένόν άλλως τής σωτηρίας τυχείν, ουδέ τψ σχήμα τι των μονα¬ 

χών προσελθεΐν, εί μή διά χρημάτων. Άλλ’ εί μέν μηδέν ετυχεν εχων, αυτό 
715 τούτο προθυμότερους ύμάς ποιείτω, ότι προγεγυμνασμένον εύρήσετε τοΐς 

άσκητικοίς πόνοις τον αδελφόν καί τήν άκτημοσύνην προκατωρθωκότα καί 
προς τό στενόν τής διαίτης συνεθισμένον καί προς ύπακοήν καί ταπείνωσίν 

ί. 24Γ ευχερή, επειδή πέφυκεν ώς τα πολλά τή έξωθεν περιβολή καί διαίτη | καί ή 
ένδον κατάστασις τής ψυχής συνεξομοιούσθαι* Εί δ’ εύποροίη, τοϊς ένδεέσι 

720 πρότερον διανείμας ή καί σνγγενέσι καί φίλοις καί τοϊς τούτων προσπάθειας 
έαυτόν άπολύσας, όντως είαίτω κοϋφος καί εύσταλής ώς προς αγώνας ήτοίμα- 

σμένος καί τον καλόν δραμούμενος δρόμον τής εύσεβείας. Καίτοι γ' έξήν είπεϊν 
ότι, ώ πιστεύει τό σώμα καί τήν ψυχήν, τούτω δήπον δίκαιόν έστι πιστεν- 

σαι και τήν διοίκησιν τών χρημάτων καί ούδείς άν είχεν αιτίαν επενεγκεΐν/ 
725 έως άν εύρίσκωμεν ότι καί οι κατ' άρχάς πιστεύοντες τώ κηρύγματι έπίπρα- 

σκον τάς ουσίας αυτών καί φέροντες τάς τιμάς έτίθεσαν παρά τούς πόδας των 
αποστόλων. Άλλ’ έπειδήπερ έκ τούτου καί βλάβην ένίοτε συμβαίνει γίνεσθαι 
τον ταϋτα προσενεγκόντος ραθύμως προς την ύπακοήν διατιθέμενου ή καί κατε- 

παιρομένον τών άλλων, ώς αυτού τι πλέον είσενεγκόντος, άλλως θ’ ότι καί 
730 τούς πτωχούς καταισχύνει τό πράγμα, διά τούτο παντάπασι παραιτητέον τό 

παρά των προσερχομένων αδελφών τι λαμβάνεΐν. 
ΖΆ μέντοι λέγουσιν αδελφάτα, τα πολλής καταφρονήοεως καί ραθυμίας 

ί. 24ν έμπλήσαντα τό βίον τών μοναχών καί \ τήν αγάπην έξορίσαντα καί εις μύρια 
τμήματα τεμόντα τάς κατά Θεόν συνοδίας καί μύρια αίσχη καί όνείδη προστρι- 

735 ψάμενα τή πολιτεία τών μονοτρόπων, ουδέ μέχρίς άκρων ώτων καταδέχεσθαι 

705-707 πρβλ. Λουκ. 8,6 και 8,13 708 πρβλ. ΜατΟ. 20, 1-14 725-727 πρβλ. 
Πράξ. 4, 34-35 
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χρή, άλλ3 άπελαύνειν πάση δυνάμει ώς κακών φοράν, ώς άλλυτρίωσιν τον Χρι¬ 

στού, εϊπερ αυτού τά μέλη κατατέμνει και διασπά, ώς τη παραδόσει των αγίων 

πατέρων άσύμφωνα παντελώς. "Ωστε δέ την προς ταϋτα έχθραν νεάζουσαν 

άε'ι καί σφοιγώσαν παραμένειν ύμίν τών όρισθέντων περί τούτον τοΐς άγίοις 

740 πατράσι συνοδικώς μεμνήσθαι προσήκει, ών κληρονόμος έσται πάντως 6 

πρώτως ταϋτα καταδεχόμενος καί τους άλλους πείσων, ώς μυρίων αίτιος γε- 

νησόμενος φόνων, μάλλον δέ καί φόνον πλέον, εϊπερ ούκ ίσον, σώμα τε της τια- 

ρούσης καί τής μελλούσης ψυχήν άποστερήσαι ζωής. 

"Εν έτι τοίς είρημένοις προσθείς καταλύσω τόν λόγον, ο δόξειε μέν ϊ- 

745 σως εξ ακοής πρώτης εναντία λέγειν τή εντολή, αν <5ε βασάνω δώμεν το πρά¬ 

γμα, ονκ απεναντίας άλλα καί μάλιστα σννάδον αυτή φανεΐταΐ' τής εντολής 

γάρ κελευονσης, πότε με ϊδετε ξένον καί σννηγάγετέ με, εγώ νμϊν παραγ- 

ί, 25Γ γέλλω μηδένα εν τή μονή ποτέ δέξασθαι, \ δν λέγουσι κελλιώτην, μοναχόν 

μέν καί αυτόν όντα τό σχήμα, Ιδιόρρυθμον δέ καί καθ3 εαυτόν ώς άν βον- 

750 λοιτο ζην ή ρη μέν ον. Σκεψώμεθα τοίνυν την αιτίαν τής εντολής καί ονδεμίαν 

άλλην εύρήσομεν ή τό πάντας διά τής άγάπης ένονσθαι κάντεϋθεν καί τών 

νοσούν των καί τών ενδεών καί τών ξένων ώς οικείων μελών προθνμως 7ΐρο- 

νοεϊσθαι τά δυνατά. "Αν δέ συμβαίνη διά τούτο καί τά ηνωμένα διασπασθή- 

ναι καί την άγάπην καί την ομόνοιαν έκ μέσου γενέσθαι καί πολλής ταραχής 

755 ημάς εμπλησθήναι, ον παραιτησόμεθα την βλάβην δυνάμενοι την αυτήν εν¬ 

τολήν εν έτέροις, οΐς ου βλαπτόμεθα έκπληρονν. "Αν τοίνυν καί από τούτου 

τού κελλιώτου βλάβην εύρήσομεν ον τήν τνχονσαν προσγινομένην, ονχί διά 

τούτο τό πράγμα παραιτητέον; Οντος τοίνυν ή τών σπουδαίων έσται τις καί 

άρετής άντιποιουμένων ή τών άμελώς τε καί ραθύμως βιούντων καί ονδεμίαν 

760 πρόνοιαν τής οικείας σωτηρίας ένδεικνυμένων. Εί μέν ούν τών αμελών καί 

ραθύμων αντόθεν κατάδηλον τό κακόν ράον γάρ άν αυτός κατασπάσαι τούς 

άλλους εις μίμησιν τής κακίας τής εαυτού ή αυτός άναχθείη τιρός ύψος τής 

άρετής, επειδή τό μέν κακόν προς μίμησιν ενκολον, ή αρετή δέ πολλών ιδρώτων | 

Γ. 25ν δείται καί πόνων καί άνάντης τις εστι προς τό παρόν καί σκληρά. (Ώστε διά 

765 τούτο τήν εν τή μονή διατριβήν παραιτητέον αυτού, ινα μή τό παν άπολέ- 

σωμεν ενός πρόνοιαν δοκονντες ποιεϊσθαι. Εί δέ τών σπουδαίων καί δοκονν- 

τα>ν φιλοσοφεϊν πάλιν καί αυτός ή τών δοκούντων καί οντων σπουδαίων 

έσται ή τών επίπλαστων τις καί ώσπερ προσαιπεϊον περικειμένων τήν 

αρετήν, οϋς δ Κύριος τοϊς κεκονιαμένοις παρείκασε τάφοις, έξωθεν μέν 

770 όντας ωραίους, τά δέ ένδον νεκρών καί δυσωδίας μεστούς. 3Αλλ3 εί 
μέν τών όντως σπουδαίων καί τών φοβούμενων Θεόν, αυτός μέν ΐσως 

ούδεμίαν άφ3 εαυτού προξενήσει βλάβην, αντώ δέ μόνον τω μεταξύ τών 

746-747 πρβλ. Ματθ. 25, 35.38.43 769 πρβλ. Ματθ. 23, 27 



Έτπτελεύτιος βοΰλησις... πατριάρχου Ματθαίου Α' 493 

νποτασσημένων ιδιορρύθμους οικεΐν ανυποταξίας παράδειγμα κείσεται τοΐς 
άτελεστέηοις των υπηκόων καί, εϊ ποτέ τις αυτών παρά τον προεστώτος 

775 σκωφθή ή καί τι τών επιπόνων έππαχθή, ευθύς προς τον Ιδιόρρυθμον άπο- 

βλέψει έχων σννηγορονντα και τον πολέμιον* «τί 0έ», λέγων, «ονχι κάμε θρέ¬ 

ψει Θεός, ώσπερ και τόνδε τον μοναχόν, 5ς μηδένα έχων τον έπιτάττοντα 
άμοχθον βίον ζή, ψάλλων πολλά και νηστενων και σωμαχικοϊς περισπα- 

I. 26Γ σμοϊς ουδόλως προσασχολονμενος, άλλα άει σννών τω Θεώ; 1 Το δέ μέγι- 

780 στον, οτι καί πόσης έστίν εκτός αηδίας καί λύπης, παρ’ ονδενός έξονθενον- 

μενος ή σκωπτόμενος, άλλ’ εαυτόν ρνθμίζων καί διεξάγων, εγώ δέ καθεδοϋ- 

μαι μόχθοις αεί σννών καί κατακοπτόμενος είκή καί μάχην; Τό 6έ γε καί τού¬ 

τον δεινότερον, τον βαρύν τούτον έχων επιστάτην τών πραττομένων εξε¬ 

ταστήν κατ εξουσίαν ούχ όπως έχει, άλλ* όπως αν αντώ δοκή τά πράγματα 
785 κρίνον τα, έστι <5’ ότε καί εξεπίτηδες διαβάλλον τα τά καλά, ΐνα μόνον ποιή μου 

την ζωήν πικροτέραν παντός θανάτου; 5Απέλθω κάγώ καί κελλίον οϊκήσω 
κατ έμαυτόν καί τών παρόντων έμαυτόν απαλλάξω. Ού γάρ εν τη υπο¬ 

ταγή μόνη περιέκλεισεν ό Θεός τών άνθρώπων τήν σοηηρίαν». Ταϋτά τε 
έρεΐ καί άπολεϊται ο ασθενών αδελφός υπό τής ιδιορρυθμίας τοϋ σννοικονν- 

790 τος. ’Άλλως τε τις εγγυητής άξιόχρεως ότι ο νΰν έαυτω προσέχουν καί πρόσ¬ 

κομμα μηδέν μηδενί διδούς τοιοντος καί μέχρι τέλους διαμενεϊ καί ούχί με- 

Ύαβαλών επήρειάν τινα προξενήσει τή σννοδία; 'Ότε τοίνυν καί μηδέν αυτού 

συνεισφέροντος όμως έξ αντοϋ τοϋ πράγματος άναγκαίως τίκτεται βλάβη, 

άδηλον δέ, εί μήποτε καί κακός έκών εθελήσεί γενέσθαΐ, τίν έχει λόγον χω- 

Γ. 26ν ρίς | τίνος άνάγκης ημάς αυτούς έαυτοϊς έπισωρεύειν κακά; ΕΙ δέ ποτέ σνμ- 

βαίη καί τών επίπλαστων εύρεθήναί τινα καί ψευδόμένιον τήν αρετήν, ουδέ 
πάνυ μοι βουλομένω ρόδιον είπεϊν έσται, όσων υμάς εμπλήσει κακών. Μάλ¬ 

λον δέ τί δει κατά μέρος αυτά κάμνοντα καταλέγειν εξόν συντομίας είπεϊν, 
ώς ονκ έσται κακία, ήν αύτός υμάς ού διδάξει· ήν δέ ποτέ συμφρονήσαντες καί 

800 οΐ κακών έμπεπτώκατε κατιδόντες άποσκευάσασθαι θελήσητε τό κακόν, 
τότ5 ήδη δεήσει πάντως καί ώς άόικοϋντας αυτόν τά έσχατα προς δικαστήρια 
έλκεσθαι καί κακώς παρ’ αντοϋ άκονειν τά ήμέτερα έκπομπεύοντος και ών 
αυτός γέγονεν ίσως καθηγητής* καί κινδυνεύσει ή παντελώς υμάς διαφθαρή- 

ναι άλλον άλλοσε διασπαρέντας ή καί μένοντας εν ταύτώ τής μακαρίας νπα- 

805 κοής εκπεσεΐν καί τό τής ειρήνης άπολέσαι καλόν, πρός τε τόν επιστάτην 
καί πρός εαυτούς ατασιάσαντας καί τήν οΐκησιν μεν μετ άλλήλων έχειν, ίσως 
καί τινα τών σωματικών, ταϊς δέ ψυχαϊς μακράν άλλήλων άφεστηκέναι, 
μάλλον δέ πολεμίους είναι. Εί τοίνυν έκ τούτον τοσαϋτα προσδοκάται κακά, 

φυλακτέον τό πράγμα* ον μήν παντάπασιν απαγορεύω τό ξένον δέξασθαι, 
810 άλλ’ έπί δυσί καί τρισίν ήμέραις τόν προσελθόντα θεραπεύσαντας ξένον, εΐ- 

I. 27γ τα | καί εκ τών ένόντων εις δύναμιν αντώ μεταδόντας άποπέμπειν μετά εί- 
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ρήνης, ώς αν και την εντολήν πληρώμεν και των άπό της των ιδιορρύθμου 

σννοικήσεως μακράν ώμεν κακών. 

Διϊέναι μεν ονν πάντα τά κατά μέρος και τίνο)ν μέν έχεσθαι λέγειν ουκ 

815 άναγκαϊον ηγούμαι, τώ γάρ ποιμαίνοντί την κρίσιν τούτων επίτρεπτέον εχον- 

τι σύνεργαν τον τοϊς καλοΐς πάσι σννευδοκοϋντα καί σννετίζοντα νηπίους και 

διδάσκοντα άνθρωπον γνώσιν' οΐον περί διαίτης και ενδυμάτων καί τούτων 

χειρών έργου, ώσαύτως δέ καί περί των επιτιμίων, επί τίσι μέν πταίσμασι 

λόγω μόνω την άγανάκτησίν έπιμετρεϊν χρή, εφ* οίς δέ καί έργω σωφρονί- 

820 ζειν συν μετρώ, επί τίσι δέ πάλιν καί τό άνιάτως έχον των μελών άποκό- 

πτεΐν μετά την πολλήν νουθεσίαν καί την εις δύναμιν επιμέλειαν. Μή γένοί- 

το δε ποτέ τους έμούς αδελφούς, την έμήν εν Χριστώ καλήν συνοδίαν τοιαύτης 

δεηθήναι τής Ιατρείας, αλλά μάλιστα μέν ύγιαίνοι καί εύεκτοίη. "Ην δέ ποτέ 

καί νοσείν δέη τής κοινής φύσεως έλεγχούσης ανθρώπους όντας, μή καύσεως, 

825 μηδέ τομής δεηθείη, άλλά των ήπιωτέρων φαρμάκων καί οίς παϊδες Ιατρών 

ϊσασι καταστέλλειν τάς φλεγμονάς. 'Ά <55 ώς εϊπεϊν τής κατά Θεόν ημών πο- 

£. 27ν λιτείας έστί κεφάλαια καί ών \ χωρίς ονδ’ έστι συστήναί ποτέ τό επί γης ου¬ 

ράνιον πολίτευμα τούτο, ταύτ’ επαναλαβών διά βραχέων έρώ. 

Προ πάντων μέν οΰν τήν ύπακοήν άνόθεντον μετέρχεσθαι χρή καί διά 

830 βίου παντός καί μηδαμώς έρίζειν μηδ’ άντιλέγειν τω προεστώτι, τού απο¬ 

στόλου λέγοντος ακούοντας' πείθεσθαι καί νπείκειν τ οϊς ή- 

γουμένοις, αυτοί γάρ άγρνπνοϋσιν υπέρ των ψυχών 

υμών ώ ς λόγον άποδώσοντες. ’Έπειτα δέ τήν προς άλλή- 

λ,ονς ομόνοιαν διατηρεϊν συνδεδεμένους εν τω συνδέσμω τής αγάπης καί 

835 έν όντας σώμα κεφαλήν έχοντας τον Χριστόν τον σννάψαντα τά διεστώτα καί 

ένοποιήσαντα τά πάντα καί άποκαταλλάξαντα τον κόσμον τώ Θεώ καί πατρί, 

τή τιμή άλλήλους προηγείσθαι, τή δέ αγάπη έκαστον υπέρ πάντων ώς υπέρ 

εαυτού φροντίζεΐν, ον μόνον έν τοϊς σωματικοϊς, άλλά πολλώ μάλλον εν τοϊς 

πνενματικοις' μάλλον 0ε πλέον υπέρ άλλήλων ή υπέρ εαυτών, τώ άποστό- 

840 λφ πείθομένονς καν τούτω' έκαστος, λέγοντι, μ ή τ ό εαυτόν ζη- 

τ ε ί τ ω, άλλά τ ό τού ετέρου, κοινά τά όντα έχειν καί μηδε- 

νός μηδέν Ιδιον μήτε λέγεσθαι, μήτε είναι. *Ατοπον γάρ τήν μέν τών ουρανών 

κληρονομιάν κοινώς έμπορεύεσθαι, τών δέ γήινων καί μηδέν δντων μή κοι¬ 

νήν έχειν τήν κτήσιν. 

I. 28γ Ταϋτα \ συμβουλεύω μέν καί ώς πατήρ ύμΐν καί προσήκει φυλάττειν. Κα¬ 

λόν γάρ πείθεσθαι τώ πατρί' έπιτάττω δέ καί ώς έχων τήν έξουσίαν καί στέργειν 

ανάγκη. ΕΙ δέ τις φαυλότητι τρόπων τούτων τι πειράσεται παραλύσαι, άλλ* 

831-833 Έβρ. 13, 17 
Κορ. 10, 24 

836 πρβλ. Έφεσ. 2, 16 κ«1 *Ρωμ. 12, 10 840-841 Α' 

815 εχοντα Ρ 822 τοιαντης ποτέ Ρ 
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νμάςγε δέον άντικαταστήναι προς τήν κακίαν καί πάσαν έπιδείξασθαι σπον¬ 

δήν τε καί προθυμίαν καν υπέρ τον μηδέν τούτων καταλνθήναι καί απο- 

850 Ονήσκειν δέη, κέρδος ήγεΐσθαι μαρτυρίου δρόμον τρέχειν λογιζομένους καί 
ον μή κατισχνσει τής αρετής ή κακία, ούδ1 ό τής αρετής αγωνοθέτης Θεός 
νυστάξει, ουδέ υπνώσει του μή γυλάσσειν τον Ισραήλ. Εί δ\ δπερ απεύχο¬ 

μαι, κοινή γνώμη προς τήν αρετήν άπορραθνμήσαντες, τήν μέν κοινότητα 
και τήν σύμπνοιαν καί τήν ομόνοιαν έθελήσετε καταλϋσαι, Ιδία ό’ έκαστος 

855 εαυτού προνοεΐσθαι καί έαυτόν ποιμαίνειν πρόσχημα μόνον έχοντες κοινοβίου, 
τήν αλήθειαν δέ ήονημένοι, ταϋτα δή τα ψυχρά προβαλλόμενοι ρήματα, «ου 
γάο ήμεΐς μόνοι των άλλων άπάντο)ν σννετωτερους άποδείξομεν εαυτούς, 

ούδ* άποΛεία παοαδώσει Θεός το τοσοντον πλήθος των μοναχών, δτι έν κοι- 

νοβίοίς δοκοΰντες είναι ϊδια κέκτηνται καί ουδέ τήν υποταγήν καΟ’ α προσή- 

ί. 28ν κει τώ προεστώτι τηροϋσι», | πρώτον μέν ονκ έχιυ πώς άν υμάς θρηνήσω 
καί τήν απώλειαν εκτραγωδήσω τήν ύμετέραν, δτι ώ ς παράδεισος 
έ σ ε σ θ ε μ ή ε χ ο) ν ύδωρ καί ώ ς τερέβινθος ά π ο β ε β λ η- 

κ υ ϊ α αυτής τ ά φύλλα, ή ει τι άλλο λαμβάνεται παρά τή θεία 
γραφή έπ ερημώσει τινός’ έπειτα δέ καί τήν μένονσαν υμάς προαναφωνώ δί- 

865 κην, δτι καν τώ παοόντι ατίμως βιώσετε καί αίσχοώς υπό πάντων έλαυνό- 

μενοι καί πεοινβοιζόμενοι καί των οντων αποστερούμενοι καί κακώς άκον- 

οντες δικαίως, δτι, δ πολλοϊς ίδρώσι καί πόνοις έτεροι σννεστήσαντο μικρόν 
εμπύρευμα συνοδίας αληθινής, τοϋθ' υμείς άπεσβέσατε διά ραθυμίαν ανά¬ 

ξιοι φανέντες τον επαγγέλματος, καν τώ μέλλοντι δέ χαλεπάς ύφέξετε τολ- 

870 μήματος δίκας, κάν εν αλλοις ίσως φανήτε φερέπονοί καί σπουδαίοι προς α- 

ρετήν. Τις γάο νμιν πιστεόσει δτι τό κοινόν καλόν καταλύσαντες ιδία τι πρά- 

ξετε των δεόντων; 'Ο γάο πρός τι τών επιπόνων μόνος μόχθων καί βιαζό- 

μενος εαυτόν παντί που δ ήλον ώς πολλών συνεφαπτομένων ρ&ον άν κατερ- 

γάσαιτο. Άλλα μή γένοιτό ποτέ υμάς εις τοσοντον άμελείας ελθεΐν, μηδ' 
875 οϋτω νώτα δούναι τώ πονηρώ, ώς καί γέλωτα δφλεΐν αντω, οϋτιος αίσχοώς 

ήττηθέντας καί άγεννώς, αλλά πάντα μετ’ ακρίβειας φνλάξαντας καί ζήσαντας 
ί. 29Γ την έν Χριστώ \ κεκρνμμένην ζωήν έπί τον κοινού θεάτρου τής οικουμένης 

έν τή μεγάλη καί έπιφανεϊ ημέρα τής παρουσίας Χριστού ύπ αυτόν λαμπρώς 
άνακηρνχθήναι καί τον τής δικαιοσύνης στέφανον άπολαβεΐν, κοινήν κάκεϊ 

852 πρβλ. Μ’αλμ, 120, 4 861-868 ΊΙσ. 1, 80 878 πρβλ. Πρά;, 2, 20 879 
πρβλ. Β' Τιμ. 4, 8 καί ’Γωήλ 3, 4 

851 κατιαχναει ποτέ Ρ 866 και τών οντων αποστερούμενοι οιη. Ρ 876 ήττη- 

θέντα V 



496 Ί. 51. Κονιδάρη - Ι\. 'Λ. Μανάφν; 

880 λαχόντας τήν κατοικίαν εν ονρανοϊς, εν αντίο Χριστώ Ίησον τώ Κνρίω ή- 

μών, ώ ή δόξα εις τους αιώνας, αμήν. 

Γΐροοίμιον τών ρηθησομένων κεφαλαίων. 

'Ά μέν ονν ώς εν τύπω διαθήκης παρά τον πανοσιωτάτον και μακαρίτου 
πατρός τε καί καλογήρον μου προς ήμετέραν παραίνεσιν καί νουθεσίαν διε- 

τνπο')θη, ταντά έστι κατά λέξιν. Πάντα καλώς τε καί ώς ονδ’ αν εϊς τών 

885 απάντων έτερος φθέγξαίτο την τής κοινοβιακής καί μοναχικής παριστών 

ακρίβειαν καί κατάστααιν καί τούτο σκοπών ενροι τις αν από τε τοϋ τών νοη¬ 

μάτων μεγέθους καί τής τών ονομάτων συνθήκης καί χάριτος, νφ9 ών ένεστι 

καταμαθεΐν τω βονλομένω παντί, δπόσον αντοΐς περιήν ή τον θειον πνεύ¬ 

ματος χάρις. 

890 Βούλεται <5’ αρα και ή μετριότης ημών έκ τών είρημένων πολλών δντων 

καί θαυμάσιων εκλεξαμένη τινά προς τό άπλούστερον καί σαφέστερον προ- 

θεϊναι τοϊς μηδέπω πείραν ακριβή σχονσι τών κατά την ήμετέραν ταντηνί 

μονήν διενεργουμένων παραγγελμάτων πνευματικών, ινα ταντ άναγινώσκον- 

ί. 29ν τες οι μετά τήν ήμετέραν άποβίωσιν έλευσόμενοι προς αυτήν καί ά ] ε- 

895 μέλλον πάντως έξειν τή ήμετέρα διατριβή τε καί νουθεσία, ταντα κατά δεύ¬ 

τερον, δ φασι, πλοϋν, γεγραμμένα προ οφθαλμών κεκτημένοι καί κατ ίχνος 

βαίνοντες τούτων τής αληθούς καί μακαρίας ζωής άπολαύσωσιν εκ τής τοιαύ- 

της θεοφιλούς διαίτης καί πολιτείας, ώσπερ αν εί περιόντος έμον καί διά ζώ- 

σης φωνής ταντα προς αυτούς φθεγγομένον καί νονθετονντος. 

α. Περί τοϋ τον προεστώτα διακεϊσθαι εύνόϊκώς προς τους ύπ9 αυτόν 
μοναχούς καί μή φιλίας έξωθεν ποιεϊν ή συντεχνίας ποιεϊν ή πρό- 

χρεα ή άλλο τι τοιοντον’ άλλ’ ουδέ κοσμικόν ποτέ έάσαι διάγειν εν τώ 

μοναστήρια) πριν δοκιμασίας χρόνων τριών, εί βούλεται, μοναχός γενέσθαι. 

900 "Οθεν καί πρώτον διακελεύομαι τω τής τοιαύτης μονής προστησομένω, 

μή τους μέν τών αδελφών ίδιοποιεϊσθαι καί οίκείως αύτοϊς καί φιλικώς προσ- 

φέρεσθαι, τούς (5έ ώς ξένους τινάς καί άλλοτρίονς άποποιεϊσθαι, άλλ9 όμοίαν 

καί τήν αυτήν απασι διασωζειν τήν πνευματικήν διάθεσιν καί άγάπην τον μέν 

κεφαλής τούς δέ μελών άποϋώζοντας τύπον εις ενός σνμπλήρωσιν σώματος. 

905 Μηδέ δονλόν ποτέ τίνα κτήσασθαι ή υποχείριον ούτ9 από τών ξένων τινά ούτ 

από τών αδελφών ταϊς ίδίαις χρείαις νπηρετοϋντα δήθεν αύτοϋ. Μηδέ προ- 

φάσει τής τοϋ μοναστηριού σνστάσεως τοϊς εξω συμφιλιάζειν καί μάλιστα 
τοϊς κοσμικοϊς καί ή φιλίας ή άδελφοποιίας ή ας όνομάζουσι συντεχνίας 

ποιεϊν μετ9 αύτών καί πρόχρεα και συναλλάγματα κοσμικά και πραγματευ- 

880 Ίησον οιη. Ρ 881 Τίίιιΐΐΐδ α' ’Αρχή τών κεφαλαίων: πρώτον V 
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910 τικάς έμπορεύεσθαι. Μήτε καπηλείαν ή μαγκιπεϊον ή τζυμιλαρείον καθιστάν 
ί. 30γ επί κέρδει | και παρισμφ τής μονής, δπερ είσί προφανής όλεθρός και απώ¬ 

λεια τοΐς έργαζομένοις ψυχική και παντελής κατάλνσις τής οεμνοτάτης πολι¬ 

τείας των μοναχών. Μηδέ κοσμικόν τινα των απάντων παραδέξασθαι οϊκησιν 
έν τή τοιαντη μονή ποιησόμενον, εΐ μή που προσέλθοι τώ μοναστηρίω δι αυτό 

915 τό καλόν τής υποταγής τηρουμένον τοΰ κανόνος, δν 6 θεοφόρος Παχώμιος 
δι αγγελικής επιστασίας μεμύηται, τοντεστι τριετίαν γνμνάζεσθαι τόν προσ- 

ιόντα προς τήν τοϋ σχήματος δοκιμήν και μετά ταντην προσκαρτερήσαι 
βονληθέντα, οϋτω τοϋ Ιεροϋ σχήματος άξιοϋσθαι καί τοϋ λοιπού σννοικεΐν 
αντοΐς, εί δ* οϋν, τελείας έκβάλλεσθαι τής μονής. 

β'. Περί τοϋ μή εχειν δλως εν τώ μοναστηρίω ή εν τώ μετοχίω θή- 

λεα ζώα καί μήτε γυναίκα είσελθεΐν εντός τής μονής μήτε ταφήναΐ' 
άλλ’ ουδέ άδελφατάρια δέξασθαι, μήτε νέον ελάττονα των δέκα £ξ χρόνων. 

920 ’Έτι διακελεΰομαι κοινώς τό μή κτήσασθαί ποτέ ζώα τών από τον θή- 

λεος γένους μήτε εν τώ μον αστηρίω, μήτε έν τώ μετ οχίοι καί τώ μή παρα- 

χωρήσαί ποτέ κατά μηδένα τρόπον εντός τών τοϋ μοναστηριού περιβόλων 
γυναίκα παρεισελθεϊν εϊτε νεκράν, είτε πολλώ πλέον καί ζώσαν καί τό μή 
έτέρωθέν ποθεν είσοδοέξοδον τήν τνχοϋσαν εϋρίσκεσθαι, πλήν τοϋ καθολικού 

925 τής μονής πνλώνος' καί τό κατά μηδένα τρόπον άδελφατάριον ή διά χρη¬ 

μάτων ή διά κτημάτων προσλαβεϊν είτε εντός, εϊτε εκτός τής μονής' καί τό 
Γ. 30ν μή προσδέ \ξασθαι νεωτέρονς ποτέ τών έξκαίδεκα χρόνων έλάττονς, διά τε τό 

τής ηλικίας αυτών απαλόν κομίδή καί προς άνέσεις ένδόσιμον καί τό εντεύ¬ 

θεν έπιφνόμενον σκάνδαλον έκ τον πονηρού. 

γ . 'Όπως έστίν έφάμαρτον τό λαθροφαγεϊν καί χείρον τοϋ κλέπτειν 
καί άποστερείν καί περί τοϋ μή εχειν άδειάν τινα κατά τόν τής τροφής 
καιρόν τά δοκονντα παρατιθέναι έαυτώ πρός έστίασιν αναίδειας γάρ 
τούτο καί σκανδάλου τοϊς άδελφοΐς αίτιον. 

930 Τό μήτε λαθροφαγεϊν τινα τών μοναχών, μήτε μηνύματα παρ οίουδή- 

ποτε τών έξωθεν νποδέχεσθαι, έπεί τό λάθρα εσθίειν άπείρηται παρά τών α¬ 

γίων πατέρων ημών αμελείς μέν γάρ, φησί} σωθέντας εϊδομεν, λαθροφά- 

γον δε ούδένα πώποτε. Κλέπτου γάρ τιμωρίαν καί άποστερητοϋ τών Ιδίων 
αδελφών κατακριθήσεται παρά τον Θεού ό τοιοϋτος. Ον μην λαθροφαγί ας μέν 

935 τώ δοκεΐν άφέξεται, έτέρω δε τρόπω τά χείρω τούτον πολλώ διαπράξεται 
καί κατά τόν τής τραπέζης καιρόν άναίδην παραθήσει τά πρός τροφήν έαυτώ 
δοκοϋντα ή καί άλλοις τυχόν πρός επίκρυψιν τοΰ οικείου πάθους* τοσοϋτον γάρ 
έστιν έπαχθέστερον τούτο τον λαθροφαγεϊν, όσον εκείνο μέν κρνβδην καί μεθ’ 

υποστολής τώ λαθροφάγφ τολμάται, τό δέ φανερώς καί θρασέως· καί δτ 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 32 
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940 εκείνο μεν ονδ3 εχοι τις άν ραδίως μιμήσααθαι, το δέ πολλούς καί τών δοκονν- 

των σπουδαίων παρακαλέσει προς την τοιαύτην μίμησιν καί αυθάδειαν καί 

βλάβης ού τής τνχούσης καί αναισχυντίας πρόξενον έσται. 3Από τούτον γάρ 

ί. 31Γ πάντως επακολουθήσει ή προς τον κοινόν προστάτην παρά τών | αδελφών 

υπεροψία καί καταφρόνησις καί πάντ3 άνω καί κάτω γενήσεται. 

945 Τηοητέον δέ τό άρχαΐον έθος, όπερ ήν τό άπαν τών εδωδίμων, καν ό¬ 

ποιον άρα τυγχάνει, παρατίθεσθαι τή τραπέζη τον διακονητήν έξ Ισου μέν- 

τοι γε καί έκαστον άπολυπραγμόνως δέχεσθαι τοϋτο προς τροφήν έαυτον, 

ονχί δέ τάς οικείας ορέξεις έπιζητεΐν καί τα τω ίδίω λαρύγγι προσφιλή καί 

ήδέα, εί μή που τις άσθενεία πιεζόμενος την του άλμυροΰ μετάληψιν ον τιροσί- 

950 εται, άλλα την τον γλυκέος, καί τοϋτο δέ ονκ άνεν τής τον προστάτου προ¬ 

τροπής εκχωρηθήσεται τω νοσοϋιτι, άλλα τον διακονητήν, τό περί τούτον 

προς έκεΐνον άνενεγκόντα, τότε «ατά την αύτου διάκρίσιν παρέξειν τώ δεόμε¬ 

να) ή γλυκύ αντί αλμυρόν ή, εί δεήσειεν, άντί γλυκέος αλμυρόν' τό δέ υπό φι- 

ληδονίας άμα καί τοϊς δυσί βονλεσθαι χρήσθαι έξω τών είκότων έστίν. Ον 

955 γάρ προσήκει τοϊς βίον έπανηρημένοίς έσταυρωμένον καθηδνπαθεΐν καί τάς 

τον σώματος ήδονάς διώκειν, αΐ πόλεμον είσάγοναι τή ψυχή. 

' Ωσαύτως καί τό μηνύματα παραδέχεσθαι τοις ύποτασσομένοις άπρόσ- 

φοοον, εντεύθεν άναγκαζομένοις προς ταντα άπολογεϊσθαί' τό δέ σημεϊον 

ιδιορρυθμίας καί τον τοιοϋτόν τι διαπραττόμενον επιτιμάσθαι χρή παρά τον 

ί. 31ν προεστώτος, | ω την τούτον διόρθωσιν επιτρεπτέον. 

8’. Περί τον τους παραβάλλοντας έν τή μονή είτε κατά τον τής έ- 

στιάσεως καιρόν, είτε εν άλλη ώρα μή έξεϊναι τω προεστώτι, εί δεή- 

σειε, φιλοφρονεϊσθαι αυτούς ή έν τώ εαυτόν κελλίφ ή εν άλλω τινί τόπια, 

κάν όποιοι άρα καί ώσι, πλήν τής άποτεταγμένης τραπέζης. 

Τό τούς εν τή μονή παραβάλλοντας «ατά τον άριστού καιρόν προσκα- 

λεΐσθαΐ έν τή τραπέζη είτε τών έναρέτων καί πνευματικών άνδρών είσιν ον- 

τοι, είτε τών ενγενών, είτε καί τών άλλως έχόντων καί άπερ τηνικαντα τοϊς 

μοναχοΐς ήτοίμασταί προς τροφήν εαυτών, από τούτων καί αντοΐς προς έ- 
965 στίασιν παρατίθεσθαι, τοϋτο γάρ ήν ήμϊν άνωθεν έθος, άλλ* ονχί παραλαμβά- 

νειν τούτους τόν προεστώτα καί ή έν τώ κελλίφ εαυτόν ή έν τώ περίβολίφ 
ή έν άλλω οιφδήτινι χώρφ φιλοφρονεϊσθαι πλήν τής άποτεταγμένης τραπέ¬ 

ζη ς.3 Εάν δέ προ του άρίστου ή καί μετά ταντα έλθωσί τινες, κάν όποιοι άρα 

καί ώσι, καί δεήσειεν αντοΐς φιλοφροσύνης τίνος μεταδονναι καί 6εξιώσεως 
970 καί οϋτ<υς έν τή τραπέζη προσκλητέον αυτούς, μηδένα τίνά τών μοναχών 

τοντοις συγκοινωνοϋντα τροφής καί τόν μεν προεστώτα τήν έν λόγοίς πνευμα- 

953 αντί άλμυροΰ γλνκν V 961 έν ίΙβΓ&ίαιη V 
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#ήν ομιλίαν είσφέρειν, τους δ’ άλλους την καθήκουσαν υπηρεσίαν μετά πάσης 
σεμνότητας καί ησυχίας ποιεΐσθαι καί οϋτω μετ’ ευχών αυτούς άπολύειν. 

ε\ Περί τον μη πάσι τοϊς έθέλονσιν εϋκολον είναι την εις την μο¬ 

νήν πάροδον, ώς εντεύθεν ύποψνομένης ψυχικής βλάβης. 

Τα μή πασι τ οϊς βουλομένοις την τής μονής είσοδον έφειμένην καί ραδίαν 
975 προκεΐσθαι καί μάλιστα τούτοις, άφ’ ών ονκ εστι κτήσασθαί τι κέρδος πνεν- 

{ 32γ ματΜον άλλα καί βλάβην ονχ ήκιστα ψυχικήν, | Οϋτοι γάρ διά παντός τό 
τής φιλίας ύποδνόμενοι προσωπεϊον, ίάσπεο εν δυάματι, διά των νποσπειρομε¬ 

νών ύπ αύτών λόγων είώθασιν εκταράττειν τό άπλοϋν καί εύθές των άκονόν- 

των, ώσπερ, αντί τον καλώς διακεΐσθαι καί είρηνικώς, εις μήνιν και δχλησιν 
980 ^αί άηδίαν διεγείρουσι πάντως καί προς τάς ιδίας ορέξεις καί τούς πονηρούς 

τρόπους έξηγεΐοθαι καί διασύρειν τά των άλλοιν επίχειροϋαι. Τούτους ονν 
ώς κοινούς λυμεώνας καί προφανείς εχθρούς τώ βίω των μονοτρόπων άπο- 

στρέφεσθαι χρή καί μηδεμιάς ομιλίας καί λόγων μεταδιδόναι. 

ς'. Περί τον πάντας τούς έν τή μονή αδελφούς εξαγγέλλειν τούς 
Ιδιους λογισμούς τώ εαυτών προστάτη καί ονκ άλλφ τινί των έξωθεν 
καί τον μή οϋτω ποιούν τα έκβάλλεσθαι τής μονής. 

Τό τούς έν τή μονή διάγοντας αδελφούς μή έτέρω τινί τών έξωθεν τούς 

985 οικείους λογισμούςέξαγγέλλειν, άλλ’ ή τώ είς προστασίαν ταντης εύρισκομένω, 

προς 6ν καί φνλάττ$ιν υποταγήν παρ’ αυτών έπηγγέλθη μέχρι τελευταίας ανα¬ 

πνοής. ’Άτοπον γάρ εκ τούτων τινά ταίς γνώμαις μερίζεσθαι καί τον μέν οικεϊον 
παρατρέχειν προστάτην προς έτερον δέ τών έξωθεν πληροφορεΐσΘαι τά κατ’ αυ¬ 

τόν. Τίνος γάο έκ τών δύο τούτων τούς κανόνας καί τάς έπιταγάς έκπληρώσει; 

990 Πάντως γε ούδενός. Ανοϊν γάρ συμβήσεται θάτερον ή τά αυτά εϊσηγήσεται 
ό έξωθεν επιλεγείς παρ’ αυτόν τώ πνευματικό> τής μονής προστάτη καί 

ί. 32ν περιττόν έστιν έτερον έπιλέ | γεοθατ ά γάρ εγγύς έχει, πειράται προσλαβείν έ¬ 

ξωθεν, έκ τούτον δέ καταφρονείται ό τής μονής προεστώς, ή έτερα συμβουλεύ¬ 

σει καί παρηλλαγμένα. Καί που δίκαιον τόν αδελφόν τής μονής έφ’ έτερον με- 

995 ταβαίνειν νόθα τινά καί παρέγγραπτα τής μοναχικής είσηγούμενον πολιτείας; 

*Επειτα που τά νουθετούμενα παρ’ αντοϋ διαπράξεται; Έν τη μονή; Ούκ 
ενδέχεται, έπειδή ον κατά τά έν αύτή τυπωθέντα ταντα τυγχάνει. Άλλ’ ουδέ έν 
τώ κελλίω αντοϋ~ πώς γάρ δς ουδέ τον ίδιον εξουσιάζει σώματος λοιπόν ου¬ 

δετέρου τάς έπιταγάς, ώς εΐρηται, εκπληρώσει, τό μέν ώς καταφρονήσας του 
1000 ίδιου προστάτου τή τοΰ ξένον καί παρεγγράπτου επιλογή, τό δέ ώς μή έχων που 

982 Μχρούς V 985 τό V 995 παρέγραπτα V 
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χρήσεται τοϊς παρ' εκείνου παραγγελθεϊσιν ; ” Αλλως τε πόθεν δί/λον δτι τών 

έναρέτων τυγχάνει ό έξωθεν έπιλεγόμενος και ούχί τών μι) τοιούτων; Πάντως 
γάρ, εΐ έφαίνετο σνζών αρετή και προς μέτρα πνευματικής τελειότητος ικανός ψ 
άνάγειν τούς τούτα) προσερχο μένους, συνεβούλευεν αν αύτοΐς επανελθεϊν προς 

1005 τον πνενματικώς τής μονής καί αυτόν προϊστάμενον καί ταπεινωθήναι καί μεθ’ 

δέχεσθαι τάς παρ’ αυτού διακρίσεις καί τά επιτάγματα’ δ μή ποιή- 

ί. 33Γ σας, ον τών έναρέτων δείκνυσιν εαυτόν, | άλλα τών προσωπεϊον περικειμέ¬ 

νων αρετής, ύποκρινομένων μέν διδασκαλίαν μοναχικής πολιτείας κεκτήσθαι, 

πόρρω δέ άπεχόντων πολλώ, οίς άρμόσειεν αν τό έξωθεν μέν αυτούς φαίνεσθαι 

1010 εν σχήματι προβάτων, έσωθεν δέ γέμειν αρπαγής καί πλεονεξίας. Έκ γάρ τών 

καρπών αυτών πάντως έπιγίνώσκονται. Τό γονν τοιούτοίς άνδράαι προσέρχε- 

σθαί τινας καί τά καθ’ εαυτούς εξαρτάν τών οϊκείων ποιμένων ήμεληκότας μεγί- 

στην έπάγει βλάβην κατά ψυχήν. Ως γάρ έκεϊνοι μή κατά την οδόν Κυρίου πο- 

ρευόμενοι μηδέ τά προσήκοντα τή μοναχική είσηγούμενοι πολιτεία υπευθύνους 

1015 κατέστησαν εαυτούς τώ Θεώ, οϋτω καί οϋτοι κλέπται δικαίως αν λέγοιντο κατά 

την του Κυρίου φωνήν, ώς μή διά τής θύρας εισερχόμενοι, άλλα άναβαίνον- 

τες άλλαχόθεν, έν οϊς ού πειθόμενοι φαίνονται τφ οικείω προστάτη, άλλα 

μεταφοιτώσι προς έτερον λυμεώνα μάλλον, ούχϊ ποιμένα. 

Άλλ’ έρεϊ τις ώς καί άμφοτέρων τάς έπιταγάς έκπληρώσει τού τε κοινού 

1020 πατρός καί του άλλοτρίου' μάλλον μέν ούν, εϊ χρή τάληθές είπεϊν, καί τών δύο 

καταφρονήσει, ώς άνωθεν άποδέδεικται. Ουδέ γόιρ ένδέχεται πάντως τήν τον 

κοινού προστάτου παραγγελίαν εις άκρον έξασκήσαι προηρημένον τινά στενήν 

Γ. 33ν οΰσαν | καί τεθλίμμένην, κατά τήν του Κυρίου φωνήν, μή έπί ταύτη άρκεϊσθαι, 

δπερ ευχής εργον πολλής παρά τούτον κατορθωθήναι, ταύτην άφεμενον 

1025 προσεπιζητεΐν καί έτέραν παρά τών έξωθεν, ώσπερ ούκ άρκούσης τής πρώ¬ 

της, άλλ’ ή δήλον οτι καί άμφοτέρων καταφρονήσει έκ τού μηδενϊ θαρρονν- 

τως προστίθεσθαί' ο ν δ εί ς γάρ δ ύ ν α τ α ι, φησί, δ υ σ ί κυ ρ ί ο ις 

δουλεύει ν άμέλει καί τόν τοιούτω περιπεσόντα νοσήματι καί μετά παραί- 

νεσίν καί συμβουλήν ούκ έθελήσαντα εαυτόν διόρθωσαν, τώ ίδίω δέ μάλλον στοι- 

1030 χούντα θελήματι, έκτμηθήναι τούτον συμφέρει τής λοιπής αδελφότητος ώς μέ¬ 

λος νενοσηκός, ΐνα μή τοιαύτης νόσου καί τ οϊς άλλοις αίτιος καταστή. Έπεί 

τοί γε ουδέ θεμιτόν όννπότακτον καί θεληματάριον έν τή μονή καθάπαξ εύ- 

ρίσκεσθαι, τού δέ τήν διόρθωσίν τώ προεστώτι έπιτρεπτέον. 

1009-1010 πρβλ. Ματθ. 7, 15 1016 πρβλ. Ίω. 10, 1-2 
Ματθ. 7, 14 1027-1028 Ματθ. 6, 24 

1022-1023 ττρβλ. 
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ζ’. Περί τού μή εις κριτήρια τούς μοναχούς άπέρχεσθαΐ" εϊ δέ χρεία 
γένηται, άπέρχεσθαι μόνον πρός δήλωσίν τής ύποθέσεως και ευθύς εκ- 

χωρεϊν μηδέν πολυπραγμονούντας. 

Το μή εις κριτήρια αϋτούς απαντάν περί οίασδήτινος χρηματικής ύπο- 

1035 Οέΰεως, υΧΚ, εί μεν αυτοί παρά τίνος αδικούνται τών Ιδίων αποστερούμενοι, 
προσέρχεαθαι τοϊς άδικοϋσι κατά τήν τον Σωτήρος φωνήν, ή φησιν εάν 
ά μ ά ρ τ η εις σε ό αδελφός σ ον, ύπαγε, έ' λ ε γ ξ ο ν με¬ 

ταξύ σου καί αυτού μόνον καν σου άκου σ η, εκε'ρ- 

δ η σ α ς τον αδελφόν σ ο ν έ άν δ έ παρακοναη, παρά- 

ί. 34Γ λ α β ε \μετά σ εαυτού ένα ή δύο’ εί δε και όντως 
παρακόυα η, είπε τ ή εκκλησία' εάν δ έ κ α I τής 
εκκλησίας παρακόυα η, έστω σ ο ι ώσπερ ο εθνικός 
και ο τελώνης. 'ΌΘεν τη τοιαύτη τον Κυρίου νομοθεσία έπόμενοι 
όφείλονσι προσέρχεαθαι τ οϊς άδικοϋσι καί μεταξύ αυτών διελέγχειν τήν έκεί- 

1045 νων προς αυτούς αδικίαν κ&ν μεν αυτών άκοναας του άδικεϊν άποστή, 

κέρδος διπλοΰν έξ αυτών περιγίνεταΐ’ 8 τε γάρ αδικών άπέατη τού άδικεϊν 
τή τε μονή το άδικηθέν άνασώζεται. Εί δέ αυτών παρακουση, προσλαμβάνειν 
μεθ’ εαυτών ενα ή δύο' ϊσως γάρ αίδεσθείς δ άδικων αυτούς άποστήσεται 
τής αμαρτίας. Έάν δέ καί τούτων παρακοναη, τότε προσέρχεαθαι τώ προ- 

1050 στάτη τής εκκλησίας, ονχ ώς εγκαλέσοντες τώ ήδικηκότι, ουδέ κρίσιν τινά 

ζητήσοντες μετ αυτού, άλλα καθ' ύπόμνησιν μόνον ών αποστερούνται παρά 
τού ήδικηκότος άδελψον καί περαιτέρω μηδόλως πολυπραγμονεϊν. Μελήσει 
γάρ τώ προστάτη τής εκκλησίας, ώστε καί τή μονή έπανααωθήναι τό έαντής 
καί τόν ήδικηκότα δίορθωθήναι, εϊ γε μή περιπεαεϊν μέλλει τή έστω σ ο ι 

1055 ώσπερ 6 έ 9 ν ι κ ό ς καί ό τελώνης δεαποτική άποψάσει. 

ί. 34ν Εί δέ παρ άλλον ώς άποστερηταί οι μοναχοί έγκληθεϊεν, εγώ | μέν 
βούλομαι τους έμονς μηδε τήν αρχήν άποστερητάς όφθήναί τίνος κινητού 
ή άκινήτου, όπου γε καί τα εαυτών όφείλουσιν άφιέναι τής εντολής τηρού¬ 

μενης. Εί δέ ποτέ κατά σνναρπαγήν τοιούτον σνμβαίη, μή περιμένειν αυτούς 
1060 έγκληθήναι παρά τού άδικηθέντος καί τηνικαύτα τούτο άποδιδόναι, άλλά προ 

τής τού δικαστηρίου προσκλήσεως τό άλλότριον άφιέναΐ' οντω γάρ καί τήν 
παρ’ έκείνων αγάπην έπισπάσονται καί τό ειρηνικόν έαυτοϊς περιποιήσονται 
καί άτάραχον. Εί θ’ έκεΐνος μέν άδικεϊσθαι παρά τών μοναχών υπολαμβάνει, 
τό δέ πράγμα καί ή άλήθεΐα άλλως έχει, απαντάν μέν πρός τό δικαστήριο», 

1065 είτε εις τό Ιερόν καί θειον τής εκκλησίας Χριστού, είτε εις τό αύτοκρατορι- 

κόν καί βασιλικόν σέκρετον έγκληθεϊεν, τριών ένεκα: ένός μέν, χάριν τής 
όφειλομένης τώ κριτηρίφ τιμής, ετέρου δέ, Ινα μή οί μοναχοί άτιμάζωνται 

1036-1043 ΜατΘ. 18, 15-17 1054-1055 Ματθ. 18, 17 
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καί διαβάλλωνται, ώς επιθυμητοί των άλλοτρίων καί άποστερηταί καί προς 

τούτοις, ϊνα την άλήθειαν καθαρώτερον έπιδείξωσιν είς πληροφορίαν τών δι- 

1070 καστών καί τον έγκαλονντος. ’Επί πλέον δέ τούτων μή άσχολεϊσθαι, άλλ3 

ευθύς μετά την διήγησιν τής διαδικασίας ταντης έκχωρεϊν καί τον κριτηρίου 

Γ. 35Γ ασμένως καταδεχομένους τήν έξε | νεχθεΐααν άπόφασιν παρά τον δικαστον, 

κάν μή κατά γνώμην αντοϊς ούσα τύχη. Αίρονμαι γάρ αυτούς τών σωματικών 

άποστερηθήναι μάλλον ον μετά δικαιοσύνης ή τή περί τάς κρίσεις σφών 

1075 ασχολία καί πολνπραγμοσύνη καί τή περί τούς άντιδίκους πάλη και μάχη 

πόρρω τής εντολής γενέσθαι, ή φησι' δ ο ΰ λ ο ν Κυρίου ο ν δ ε ϊ δ ι α- 

μάχεσθαι, άλλά καί μετά τών μισούν των τήν ειρήνην 

είναι ειρηνικόν. 

η . Περί τον δίδοσθαι άνακρωτηριάστως τφ δημοσίω άπερ έχει 

συνήθειαν ή μονή διδόναι από τών γεωργουμένων κατ’ έτος σίτον και 

οίνου. 

3 Επεί δέ περί κριτηρίων καί αδικίας έμνήσθην, άναγκαΐόν μοι δοκεϊ μηδέ 

1080 τούτο παραδραμεϊν, τό περί τών δημοσίων φόρων έκθέσθαι. Καί πρώτον μεν 

έπεί οι άγιοί μου καλόγηροί είς ακρίβειαν άφορώντες τής μοναχικής πολι¬ 

τείας έσπούδαζον μετά τών άλλων καί τούτο, δ δή καί παρ’ δλην αυτών τήν 

ζωήν έτηρεϊτο καί μετά θάνατον δέ αυτών ήσκητο τούτο καί παρ’ έμού άχρι 

τής σήμερον ταϊς εκείνων άγίαις ενχαΐς, τό μηδεμίαν πραγματείαν ενεργή- 

1085 θηναι εν τή μονή ή επί πάρω ή επί πρόχρεω ή έτεροί τινί συναλλάγματι κέρ¬ 

δος χρηματικόν προξενονντι. Τούτο καί αυτός εντέλλομαι διατηρεϊαθαι εις 

τό έξής παρά τών έμών, άχρις άν, συναιρομένον Θεόν, τήν σύστασιν έχη ή 

τοιαύτη μονή. 

31Επειτα, επειδή άλλοθεν ήμϊν τά προς τροφήν ον πορίζονται εΐ μή πρω¬ 

ί. 35ν τον μέν εκ τής ελεημοσύνης τής Παναγίας μου, ήτινι έξ αρχής \ ή μονή αυ¬ 

τή άνεΐται ώς κτητορίσση, έπειτα δέ καί από τών κτημάτων ημών και τών 

έτησίως έξ αυτών χορηγούμενων ήμϊν, έξ ής τίνος δήπου καρποφοράς καί ό 

συνήθης έδίδοτο φόρος τώ δημοσίω, λέγω ϊνα καί είς τό έξής άπαν τό άνήκον 

τή βασιλεία εκ τής τοιαντης καρποφοράς, είτε οίνος έστι τούτο, εϊτε σίτος, εϊ- 

1095 τε άλλο τι τών απάντων τούτων τό άνήκον δίδοσθαι παρά τών μοναχών άνα- 

κρωτηριάστως τοϊς τών δημοσίων φόρων άπαιτηταϊς καί μή προφάσει δήθεν 

κέρδους ίδιου, άτι κόπος έστί τών μοναχών τό νποκρνβέν, παρυποκρατήααί τι 
τών διαφερόντων τώ δημοσίω, άλλά μετ1 αλήθειας πόσης καί καθαρότητος 

παρέχειν τοις τών φόρων άπαιτηταϊς παν τό διαφέρον αντοϊς έκ παντόζ τον 
1100 εισοδήματος τής μονής, κάν αυτό καί μόνον νπάρχη πρός ζωάρκειαν τών μα- 

1076-1077 Β' Τιμ. 2, 24-25 1078-1079 Ψαλμ. 119, 7 
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ταχών και μή διά κέρδος ίδιον προτιμήσασθαι τό ψεύδος τής ά?,ηθείας. Βέλ- 

τιον γάρ έστιν αύτονς άληθενσαντας άποστερηθήναι και των ιδίων αύτών 
ή τή τού ψεύδους επιλογή διά κέρδος δήθεν σωματικόν άποστήναι τής αλή¬ 

θειας, ταύτόν δέ είπεϊν αύτον τον Χριστού, δς έστιν ή αλήθεια. νΕργον γάρ 
1105 τούτο τού πονηρού δαίμονος τού νοητώς καί α’ισθητώς φθονοϋντος ταϊς άγα~ 

^ 36γ θαϊς πράξεσι, δεξιά μεν άπτεσθαι των πραγ | μάτων, εις αριστερά δέ κατα- 

λήγειν και διά μικρών τίνων τά μέγιστα καταβλάπτειν τούς αντώ πειθομένονς’ 

τη γάρ συμβουλή ταντη ώς ούκ εφάμαρτον τό παρυποκρατήσαί τινα τό εαυ¬ 

τού και ψεύσασθαι περί τούτο εις πλεονεξίαν εμβάλλει κατά μικρόν καί επι- 

1110 Ου μίαν των άλλοτρίων. ’ΕΘάς γάρ γινόμενος 6 χοιούτος τού ψεύδεσθαι καί τά 
ϊδια παρυποκρατεϊν όδω προβαίνων χρήσεται τούτω πάντως καί επί των άλ¬ 

λοτρίων, 8 δή πλεονεξία εστί' μεταξύ δε αυτής καί τής ειδωλολατρίας ουδέν 
τό διάφορον κατά τον μακάριον Παύλον, αδελφοί, φεύγετε την πλεο¬ 

νεξίαν, λέγοντα, ή τ ι ς έστιν είδωλολατρεία. Ον μήν δέ 
1115 άλλα καί κατά τον θεοπάτορα προφήτην Δαυίδ πας ό κεχρημένος τώ ψεν- 

δει απώλειας περιπεσεϊται βυθψ' ά π ο λ ε ϊ ς, γάρ φησι, πάντ ας τους 

λαλοϋντας τ ό ψεύδος. ”Αλλωστε άληθεύειν προειρημένους τους 
μοναχούς ού περιόψεται τούτους ή Παναγία μου τή φιλανθρωπία καί χά¬ 

ρη ι τον Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τού άνοίγοντος χ ε ΐ ρ α 
1120 και έμπιπλώντος παν ζώ ον ευδοκίας, τον είπόντος, έμ- 

β λ έ ψ α τ ε εις τ ά π ε τ ε ι ν ά τον ο ύ ρ αν ο ϋ 6 τ ι ού σ πεί¬ 

ρο ν σ ιν ουδέ θερίζουσίν ουδέ σ υ ν άγ ο υ σ ΐν εις απα¬ 

θή κ α ς καί ό πατήρ ημών ό ουράνιος τρέφει αυτά, | 

ϊ. 36ν τού έντειλαμένου δτι, ζητείτε την βασιλείαν τού Θεού και 
1125 την δικαιοσύνην αύτον καί ταυ τα πάντα προσ τεθή- 

σ ετ α ι ν μϊν, αλλά πολλαπλασίως αύτοϊς χορηγήσει τά προς την χρείαν 
ή τροφός καί προστάτις καί χορηγός πάντων των τή μονή προσόντων έξ 
αρχής καί μέχρι τού νυν. 

Δει τοίννν, ώσπερ εϊρηται, έκ τής προσόδου των τής μονής κτημάτων 
1130 άνακρωτηριάστως τό διαφέρον άποδιδόναι τώ δημοσίφ, επειδή καί κατά τόν 

μακάριον Παύλον, τόν κοινόν τής οικουμένης διδάσκαλον, τούτο ποιεϊν όφεί- 
λομεν. 9 Αδελφοί γάρ, φησίν, άπ ό δ οτ ε π άσ ι τ άς όφειλάς, τώτόν 
φόρον τόν φόρον,τφ την τιμήν την τιμήν, τφτό τέ¬ 

λος τ ό τέλος, μη δ εν ί όφείλοντες, εί μ ή τ ό αγαπάν άλλή- 

1135 λ ο υ ς. ’Αλλά δή καί κατά τήν εϊσήγησιν των ιερών και θείων πατέρων έντελ- 

λομένων, τέκνον, εί μαθητής εί τον πράου καί ταπεινού, όός καί πάρελθε. 

1104 πρβλ. Ίω. 14,6 1113-1114 Κολ. 3, 5 1 116-1117 Ψαλμ. 5, 7 1119-1120 
Ψαλμ. 144, 16 1120-1123 Ματθ. 6, 26 1124-1126 Ματθ. 6, 33 1132-1135 *Ρωμ. 
13, 7-8 
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<&·'. Περί τον μή γενέσθαι ποτέ τινα των μοναχών ή κονράτωρα ή 
επίτροπόν τίνος των απάντων, μηδέ προς μαρτυρίαν ευκόλως διακεϊαθαι 
όποιονδήτινος πράγματος. 

Τό μηδένα των μονάχων οίαδήτινι προφάσει επίτροπόν τίνος γενέσθαι 

ή κονράτωρα ή έντολέα, είτε ξένον, εϊτε των ποτέ κατά γένος αύτφ προσηκόν¬ 

των" πόρρω γάρ έστι τούτο των θείων καί ιερών κανόνων. ΟΙ γάρ νεκρωθέντες 

1140 <5ίά την έν Χριστώ ζωήν καί κόσμον άποταξάμενοι καί μηδέ αυτόν τον ίδιου 

ΐ. 37Γ θελήματος κύριοι όντες καί μοναχοί κανονικοί σννταξάμενοι είναι [ κατά κανό¬ 

νας όφείλονσι πολιτεύεσθαι καί μηδενί των βιωτικών αύθις έγκαλινδεΐσθαι, 

δπερ ονκ αν άποφύγοιε πάντως ό χηρών καί ορφανών προϊστάμενος κατ επι¬ 

τροπείαν καί προς κρίσεις αυνηγορών καί βασιλεύσι καί πατριάρχαΐς έπιφαι- 

1145 νόμενος προς επικουρίαν δήθεν τών δεόμενων. Άναγκασθήσεται ό τοι- 

οντος νϋν μέν ώς επίτροπος περί πράγματα σωματικά καταγίνεσθαι καί 

ταύτα πολνπραγμονεϊν, ών την κτήσιν καθάπαξ ήρνήαατο κατά μοναχούς 

γεγονός, νυν δέ ταϊς κρίσεσιν, ώς έντολενς καί συνήγορος εμφιλοχωρών, δια- 

μάχεσθαι προς τούς αντικαθιστάμενους αύτώ καί πλήττειν καί πλήττεσθαι 

1150 παρά τών άντιδίκων, δπερ ονκ εστι τών μαθητών τον πράου καί ειρηνικόν, 

τον καί εαυτούς άπαρνήσασθαι καί τον σταυρόν αυτού αϊρειν έντειλαμένον 

καί τούτω άκολουθεΐν. 

3Αλλ3 ουδέ γε προχείρους πρός μαρτυρίαν είναι τους έμονς βούλομαι, 

εί μή που παρά τον προστάτου έπιτραπεϊεν, ώς ονκ ένόν άλλως την αλήθειαν 

1155 εύρεθήναι καί δποι τείνει τά τον δικαίου, εί μή έκ τής μαρτυρίας αυτών* καί 

τούτο δέ, εί απλώς όντως έρωτηθεϊεν εί δέ μετά βάρους καί εντολής, ούι3α- 

μώς αυτό επιτρέπω. Χωρίς γάρ τούτον εί πρός μαρτυρίαν έτοιμοι εΐεν, τώ μέν 

ί. 37ν προσφιλείς | εσονται τών μερών, υπέρ ον ή τούτων μαρτυρία έξενεχθεϊσα δο- 

κεϊ, τώ δέ εχθροί καί πολέμιοι, ώς κατ3 αυτόν τήν μαρτυρίαν έπενεγκόντες, 

1160 οντινος έπ έκείνοις σκανδαλισθέντος, πώς άν έχοιεν οντοι τήν συνείδησιν 

είρηνεύουσαν οι καί μετά τών μισούν των τήν ειρήνην είναι ειρηνικοί παρά 

τής εντολής άπαιτούμενοι; 'Ό πάντως ονκ άν σννέβαινεν, εί κατά μοναχούς 

έζων, ώς ή εντολή, νενεκρωμένοι τοϊς ενταύθα διά τήν έν Χριστώ κεκρυμ- 

μένην ζανήν, καθώς καί ό μακάριος Παύλος φηαι’ άπεθάνετε γάρ καί 

1165 ή ζ ω ή ή μ ών κέκρυπται εν τώ Χριστώ. Εί γάρ καί τούτο πρός 

άπαντας καθάπαξ εϊρηται τούς χριστιανούς, πολλω πλέον τηρεϊσθαι αυτό δί¬ 

καιον παρά τών μοναχών, άτε αποταξαμένων τοϊς παρούσι καί νεκρωθέντων 

τώ κόσμω καί δεύτερον βάπτισμα τό τών μοναχών ένδυμα έτιενδυσαμένων, ΐνα 
τό πρώτον άνακαλέσωνται. Τό γοϋν τοϊς αντοϊς πάλιν τούς μοναχούς περιστρέ- 

1150 πρβλ. ΜατΟ. 11,29 1151-1152 πρβλ. Ματθ, 16, 24 1161-1162 πρβλ, 
ΗΛαλμ. 119, 7 1164-1165 Κολ. 3, 3 
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1170 φεσθαι καί τό δεύτερον τοντι βάπτισμα περιχραίνειν τφ συμπεριφέρεσθαι 
ανθις εκείνο ις, οίς άπετάξαντο, παραβάντας τούτους καθίστησι των έπηγγε).- 
μενών, ατε οικοδομούντας εκείνα, & καχέλνααν ώς έμποδών δντα τοντοις προς 
άρετήν’ ο Ις άρμόσειεν άν το τον μακαρίου Παύλου' ε ί γ άρ ά κ ατ έ λυσ α | 

I. 38Γ τ α ν τ α πάλιν οικοδομώ, παραβάτην εμαυτόν συνίστημι. 
1175 "Οθεν άφίοτασθαι τούτων υμάς προσήχει, ϊνα μη ώς παραβάται των Εντο¬ 

λών πειραθήτε κολάσεως τής μελλούσης, άλλ* ώς έργάται τής αρετής τής 
αιωνίου ζωής άξιωθήτε, 

ι'. Περί του άναγινώσκεσθαι καθ’ έκάστην έν τώ τούς άδελφονς 
έσθίειν τά τε Ασκητικά του μεγάλου πατρος ημών Βασιλείου καί τών 
θείων Πατέρων απομνημονεύματα. 

Το καθ’ έκάστην ημέραν τών αδελφών έσθιόντο)ν έν τή τραπέζη νπανα- 

γινώσκεσθαι προς έπήκοον εξάπαντος μέν τά Ασκητικά του έν άγίοις πατρος 
1180 ήμων Βασιλείου του Μεγάλου, έστι <5’ ό'τθ και τά τών άγιων Πατέρων απομνη¬ 

μονεύματα και τάς πράξεις, ά καλούνται Γεροντικά, ώς σνντείνοντα άμφό~ 

τέρα πρός τε θεωρίαν καί πράξιν, δι ών ό κατά Θεόν ζών τών γήινων άπανι¬ 

αζόμενος έξομοιοϋταί Θεφ «ατά τό δυνατόν. Δει γάρ τούς μοναχούς μετά τής 
σωματικής ταυτησί τροφής καί την αγγελικήν προσφέρεσθαι πάντως καί ού- 

1185 ρανίαν, δ έστι ρήμα Θεοΰ, καί περί ταύτην μάλιστα τούς μοναχούς άσχολεϊσθαι 
συνιέντας τά ύπα ναγινωσκόμενα' επειδή ο ν κ επ’άρτφμόνω ζ ή σ ε- 

τ α ι ά ν θ ρ ω π ο ς, ά λ λ ’ επί π αν τ ί ρ ή μ α τ ι εκπορενομένφ 
διά στόματος Θεοΰ καί κατά τον μακάριον Παύλον λέγοντα' 
εϊτ ε ε σ θ ί ε τ ε , ε ΐ τ ε πίνετε, ί ίτε άλ λο τ ι ποιείτε, πάν- 

1190 τα εις δόξαν Θεού ποεϊτε καί αύθις, άδιαλείπ τ ω ς π ρ ο σ¬ 

ε ύ χ ε σ θ ε, έ ν π αν τ ί ευχαριστείτε, μήποτε άλλως ποιούν τες 
ί. 38ν ύποπεσοιεν τή κατακρίσει \ τώ μετά τών άλογων ζώων αυτούς τετάχθαι παρά 

τή θεία γραφή, ώς τραπέζη χρωμένους φάτνη άπεοικνία' τράπεζα γάρ, φη- 

σίν, ή μή έχουσα λόγον Θεού έοικε φάτνη άλογων. 

1195 Κατά νεομηνίαν δε ύπαναγινώσκεσθαι καί άπερ ό άγιώτατος πατριάρ¬ 

χης κνρις Νείλος σννέθηκεν, ώς έν τύπφ διαθήκης τού πανοσιωτάτου ημών 
καλογήρου κυροϋ Μάρκου, πρός νομοθεσίαν τής μοναχικής πολιτείας καί απερ 
ή μετριότης ημών άρτίως πρός το εύσύνοπτον έξέθηκε καί σαφέστερον, την 
ωφέλειαν κάντεύθεν πραγματευομένη τών αδελφών. 

1173-1174 Γαλ. 2, 18 1186-1188 Ματθ. 4, 4 1189-1190 Α' Κορ. 10, 31 

1190-1191 Α' Θεσσ. 5, 17-18 
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ια . ΙΊερί τοΰ μή έχειν τινά 'ίδιόν τι εις το έαιτοΰ χελλίον παρά 
γνώμην τον προεστώτος και ότι συνεχώς οφείλει ό προεστώς έφοραν 

τά τοιαντα. 

1200 Το μη κεκτήσθαί τινα εν τώ έαυτοϋ κελλίφ περίβλημά τι νυκτερινόν 

ή ήμερινόν ή άλλο τι είδος μέχρι και ραφίδος παρά γνώμην τον προεστώτοζ. 

Εί δ’ δλως εκ τούτων τι νποκρύπτων άλοίη τις, ελέγχεσθαι μεν αυτόν και κα- 

νονίζεσθαι τοϊς καθήκονσιν επιτιμίοις, αύτό δε το νποκρνπτομενον, κάν 

όποιον άρα και ή, ή διαδίδοσθαι τοϊς πτωχοΐς ή εις το πυρ έμβάλλεσθαι προς 

1205 καϋσιν καί άψανισμόν εναντίον πάντων των άδελφών. Διά τοντο χρή τόν 

προεστώτα κατά πάσαν ανάγκην είσέρχεσθαι κατά νεομηνίαν εφ’ ένί έκάστφ 

κελλίω τών άδελφών καί την δέουσαν ερευνάν καί άναθεώρησίν των εν τώ 

κε?Μω έκαστον ποιεϊσθαι. 

ιβ'. Περί τον μή τινα τών μοναχών εις τάς συνάξεις τής Μεγάλης 

’Εκκλησίας άπέρχεσθαι αλλά καί ο προεστώς δις τον έτους οφείλει προσέρ- 

χεοθαί τώ κατά καιρόν οίκονμενικώ πατριάρχη καί περί τον μή πολν- 

πραγμονεϊν τά γινόμενα παρ’ αυτόν. 

ί, 39Γ Το μηδόλως παραγίνεσθαι εις τάς συνάξεις καί | εορτάς τής Μεγάλης 

1210 Εκκλησίας μήτε τόν προεατώτα, μήθ’ έτερον τών τής σννοδίας αυτόν, ονχ 

ώς επιψόγων οντων τών εν αυτή ιερώς τελονμένων, αλλά διά το μή τοϊς μο- 

ναχοϊς προσήκειν έορταϊς καί πανηγύρεσιν εαυτούς έκδιδόναι άπαξ έπαγγελλο- 

μένονς την κατάνυξιν καί τό πένθος άσπάζεσθαί’ εις τοντο γάρ καί τετάγμέ¬ 

θα. Γελοϊον οϋν κατά ταντόν πενθεϊν τινα καί πανηγυρίζειν. ’Άλλωςτε ονδ* ήν 

1215 έθος τοντο ποιεϊν τούς εν τή ήμετέρα μονή διάγοντας' δπερ δή καί αυτός 

διατηρεϊσθαι εξάπαντος βούλομαι. 

Τοντο δέ μόνον φημί, το δίς τον έτους τόν προεστώτα προσέρχεσθαι 

τον κατά καιρούς οίκονμενικώ πατριάρχη, τοντέστίν κατά τε τήν εβδομάδα τον 

Τελώνου καί Φαρισαίον, έπείπερ είσελαύνεΐν μέλλονσιν αί θεΐαι καί σεβά- 

1220 Ομιαΐ τών νηστειών ήμέραι, Ιν’ ευχήν δέξηται καί ευλογίαν παρ’ αυτόν πρός 

τό τήν αρετήν κατορθώσαι, έτι δέ καί τήν διακαινήσιμον εβδομάδα, άίά πάν¬ 

των επίδεικνύοντα τό κοινωνικόν πρός τόν τής εκκλησίας προστάτην. 

Καί μηδέτιοτέ τινα τών τής ήμετέρας μονής κατ’ αντον λόγους περιανρμών 

καί καταλαλιάς γέμοντας παραδέξασθαι ή άλλοτρόπως αηδίαν τινά πρός αν- 

1225 τόν έχειν, πλήν προδήλου αϊρέαεως σφάλλοντα ή εις τήν θείαν καί υπέρ λό¬ 

γον τοΰ Σωτήρος καί Θεόν ημών οικονομίαν καί σνγκατάβασιν ή εις τήν 

ί. 39ν θεολογίαν, αλλά τιμάν | αυτόν πάσι τρόποις καί μνημονεύειν τον ονόματος 
αντοϋ μετά διαθέσεως καί αγάπης ειλικρινούς καί μή πολνπραγμονεϊν δλως 

τά παρ’ αντον, είτε καλώς πράττονται είτε καί μή' αρκεί γάρ ύμΐν, κατά 

1230 τήν θεολόγον είπεϊν φωνήν, άν καλώς ποιμαίνησθε. 



Έπιτελεΰ'πος βούλησις... πατριάρχου Ματθαίου Α' 507 

ιγ'. Περί τον έπιτελεΐσθαι τά συνήθη μνημόσυνα επί τοϊς κεκοι- 

μημένοίς των αδελφών και γίνεσθαι και λειτουργίαν κατ αυτήν την 

ημέραν τής αυτών τελευτής και εφεξής μέχρι των τεσσαράκοντα καί 

τό τούς ασθενούντας έπιμελείας άξιοϋσθαι πολλής. 

Το σπουδήν απασαν καί επιμέλειαν εΐαφέρειν προς τό τά νενομίσμένα 

γίνεσθαι τοϊς των άδελφών μετά στάσιν άπαραΐτήτως, δηλονότι μνημόσυνα 

καί λειτουργίας καί κατά μέν τήν πρώτην ημέραν τής αυτών τελευτής, εΐπερ 

ονκ εμποδίζει ό καιρός, κατ’ αυτήν τήν ώραν, εΐ δυνατόν, υπέρ του κεκοίμημέ- 

1235 νου λειτουργίαν έπιτελεΐσθαι. Τούτο δε οφείλει γίνεσθαι άδιακόπως μέχρι των 

τεσσαράκοντα ήμερων, κατά δέ εσπέραν μέχρι σνμπληρώσεως των ρηθει- 

σών τεσσαράκοντα υπέρ τοΰ μεταστάντος πάντας τούς άδελφούς ποιεϊν με¬ 

τά τά απόδειπνα άνά μετανοιών δώδεκα έπιλέγοντας τό* άνάπαυσον, Κύριε, 

τήν ψυχήν τοΰ δούλου σου τοΰ δεινός. 

1240 Ον μήν δέ αλλά καί τό τούς άσθενεία περίπεσόντας των άδελφόάν προ- 

σηκόντως επισκέπτεσθαι καί θεραπεύειν ιατρόν τε προσκαλεϊσθαι καί τό παρ’ 

αύτοϋ προσταττόμενον μηδαμώς έμποδίζεσθαι διά πρόφασίν τινα εξόδου καί 

άναλωμάτων.\ 

ί. 40Γ ιδ', Περί τοΰ γίνεσθαι κατ ενιαυτόν άπαραιτήτως τήν εορτήν τής 

ύπεραγίας ημών Θεοτόκου, ήτοι τής Κοιμήσεως, έπιτελεΐσθαι δέ καί τή 

μετά ταύτην ημέρα παραστάσιμον καί λειτουργίαν υπέρ των μακαρίων 

κτητόρων. 

Τό τήν εορτήν τής Παναγίας μου, φημί δή τήν τής Κοιμήσεως, έκτελεΐσθαι 

1245 άπαραιτήτως καθώς καί πρώτον παρά των αγίων μου πατέρων καί καλο- 

γήρων έτελεΐτο έπειτα καί παρ’ έμον, τουτέστι τήν μέν νύκτα απασαν έν 

ψαλμωδία καί άναγνώσει διάγειν τούς μοναχούς, κατά δέ τήν ημέραν τήν θείαν 

επιτελεϊν λειτουργίαν. Οίκονομεΐσθαί τε καί τήν τράπεζαν κατά τήν συν¬ 

ήθειαν, προς δέ τή τής μονής πύλη διαδίδοσθαι προς τους πτωχούς ήμίσυ 

1250 μοδιού άρτους καί οίνον καί μαγείρευμα τό άρκοΰν τή δ’ επαύριον έκτελεϊ- 

σθαι παραστάσιμον των κτητόρων καί λειτουργίαν. Ωσαύτως φαμέν γίνεσθαι 
καί κατά τήν εορτήν τον άγιον μου μεγάλο μάρτνρος Δ η μητριού καί τή επαύ¬ 

ριον παραστάσιμον καί λειτουργίαν των αγίων μου πατέρων καί καλογήρων, 

τοΰ τε μακαρίτου κνροϋ Μάρκου καί του αοιδίμου πατριάρχον κνροϋ Νείλον. 
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ιε'. Περί τον έπιτελεϊσθαι κατ' ενιαυτόν άδιακόπως κατά τόν ώ- 

ρισμένον καιρόν το τε μνημόσυνον τον άγιωτάτον καί οικουμενικόν 

πάτριάρχον κνρον Νείλον καί τον πανοσιωτάτον εν μοναχοϊς κνρον 

Μάρκον. 

1255 Τό κατά την πρώτην τον Φεβρουάριον έπιτελεϊσθαι το μνημόσυνον 

καί την εορτήν τον άγιωτάτον καί αοιδίμου πατριάρχου κνρον Νείλον καί 

λ,ειτονργίαν τη μετά ταύτην, διαδίδοσθαι δέ καί προς τους πτωχούς άρτους 

μοδιού τό τέταρτον καί οίνον καί μαγείρενμα τό άρκονν. 

Τό αυτό φαμεν γίνεσθαι άπαραλλάκτως καί κατά την τον Μαρτίου τό 

ί. 40ν μνημόσυνον τον πανοσιωτάτον | καί μακαρίτου πατρός τε καί καλογήρον μου 

κνρον Μάρκον καί τη μετά ταντην λειτουργίαν καί πρός τους πτωχούς τους 

αύτονς διαδίδοσθαι αρτονς οίνον τε καί μαγείρενμα, τάς δ3 αλλας άπάσας 

ημέρας τον χρόνον παρέχεσθαι τοϊς πτωχοϊς καθ' έκάστην δύο άρτους έκ των 

μειζόνων. 

ις’. Περί του μη παρά τίνος άνακρίνεσθαι τόν προεστώτα εις τάς 

τής μονής εισόδους καί εξόδους καί περί τον μη πρός άλλήλονς δμίλεϊν 

Ιδία καί άπέχεσθαι άργολογίας. 

1265 'Ωζ έν κεφαλαίω δέ καί τοντο είρήσθω’ τό μη παρά τίνος των άδελφών 

άνακρίνεσθαι τόν προεστώτα περί των τής μονής εισόδων καί εξόδων, έμ- 

μένοντα τοϊς προδιατετυπωμένοις καί ώρισμένοις παρ’ ημών άπατιιν. 

3 Απέχεσθαι τε κοινή πάντας φαμεν άργολογίας καί τον μη φοιτάν πρός 

τά κελλία άλλήλων, είτε ννκτωρ είτε καί μεθ3 ημέραν, καί άλλήλοις ιδία κοι- 

1270 νολογεϊσθαι, μάλιστα δέ μετά την τών αποδείπνων ακολουθίαν, άλλ3 ευθύς έκα¬ 

στον απερχόμενον εις τό έαντον κελλίον ποιεϊν μετάνοιας ή ενχάς, καθώς άν 

έχοι δυνάμεώς τε καί προαιρέσεως. 

ιζ'. "Οπως δή έν πάααις ταϊς ήμέραις τον χρόνον καί ταϊς τών νη¬ 

στειών ψάλλειν την εαυτών ακολουθίαν. 

3 Αναγκαϊον τοίνυν μοι δοκεΐ καί περί τής κοινής ψαλμωδίας τής τε ννκτός, 

φημί, καί τής μεθ3 ημέραν βραχέα τινά, ώς έν νπομνήσει διεξελθεϊν. Τό κατά 

1275 την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν έκτελεΐσθαι πάντα κατά ακρίβειαν καθώς τό 

Τυπικόν διαλαμβάνει έπί τε ταϊς κατά Κυριακήν άγρνπνίαις και ταϊς γινο- 

ί. 41Γ μέναις καθ’ ημέραν άκολονθίαις. Καί Σαββάτου μέν καί Κυριακής | έψη- 

τον τίνος συν έλαίω μεταλαμβάνειν καί οίνον, τάς δ3 αλλας ήμέραις έψη- 

τον σύν έλαίω άπέχεσθαι* εί δ3 ίσως δεήαειε μέσον τούτων βράαμα τι 

1280 γενέσθαι, οξος άντί ελαίου έμβάλλεσθαι. Τρίτην τε καί Πέμπτην οίνον μετέ- 

χειν, έπί δέ τήν τής δίακαινησίμου ποιεϊν εβδομάδα κατά τήν τον Τυπικού 
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διάταξιν καί εφεξής άρχεσΟαΐ ψάλλειν καθ’ ημέραν τάς σχΛ'ήθεις ώρας άπα- 

ραλείπτιος καί την τής ννκτός ακολουθίαν άπαααν μετά των καθισμάτων και 
αναγνώσεων. ’Έτι δέ καί τούς εσπερινούς ύμνους συν ταΐς παρακλήσεσιν, 

1285 ήτοι τή μέν Κυριακή τόν κανόνα τοϋ Αγγέλου τον φύλακας τής 
ψυχή ς, τή Δευτέρα τής Παναγίας μου τόν, Π ο λ λ ο ϊ ς συνεχό¬ 

μενος πειρασμοί ς, τή Τρίτη τοϋ Κυρίου καί Θεοϋ καί Σωτήρος 
ημών Ίησον Χρίστον τόν, Ο ϊ μ ο ι % ί κ λ α ύ σ ω, τ ί θ ρ η ν ή σ ω, τή 
Τετράδη τόν τοϋ άγιου μου ενδόξου μεγαλομάρτυρας Δημητρών καί τους 

1290 λοιπούς προς αυτόν συντεθειμένους κατ’ ήχον κανόνας, τή Πέμπτη τοϋ Κυρίου 
καί Θεόν καί Σωτήρος ημών Ίησοϋ Χριστοϋ τόν, Ίησ ου γλυκύτατε, 

τή Παρασκευή τούς τε οϊκονς καί τόν κανόνα τής ’Ακαθίστου. Ώααύτοτς 
εκτελεΐσθαι καί τάς αγρυπνίας πάσας επί τε ταις δεσποτικαΐς έορταϊς καί 
ταΐς των μεγάλων άγιων μνήμαις, ώσπερ το Τυπικόν νομοθετεί. 

ί. 41ν Περί δέ γε τής τών άγιων Αποστόλων νηστείας \ καί τής επί τή κοι- 

μήσει τής Παναγίας μου Τετράδα καί Παρασκευήν άπέχεσθαι έψητοϋ, ελαί¬ 

ου καί οίνου.’Έτι γε μην καί επί τοϋ τεσσαρακονθημέρου τοϋ προ τής Χριστοϋ 
γεννήσεως Δευτέραν, Τετράδα καί Παρασκευήν, εκτός δεσποτικής εορτής 
καί μνήμης άγιον μεγάλων, άπέχεσθαι ελαίου καί οίνου, ψάλλειν δέ καί κατά 

1300 ταντας τάς ημέρας τάς τε ώρας καί τά μεσώρια ήνιομένως μετά του εσπερι¬ 

νού, μονοσιτείν τε καί ξηροφαγεϊν καί υδροποτείν καί οπωρών μόνον μετα- 

λαμβάνεΐν κατά τόν τής τραπέζης καιρόν. 

νη\ Προτροπή προς τό φνλάττεσθαι τά προδιατετυπωμέια άπαντα 
παρά τών εφεξής άδελφών, έτι δέ καί άξίωσις προς τούς έσομένονς βασι¬ 

λέας καί πατριάρχας άνεπηρέαστ ον δίατηρεΐσθαι την μονήν παρ’ αυτών. 

Ταντα τοίννν παρά τής ημών μετριότητας έκτέθειται σαφήνειας χάριν, 
ώς εϊρηταί, άμα μέν προς ύπόμνησιν οντα τής μοναχικής καί κοινοβιακής 

1305 καταστάσεως, άμα δέ καί πρός φυλακήν καί σνντήρησιν τών τε προδιατετν- 

πωμένων απάντων, άλλα καί τών νϋν παρ’ ημών έκτεθέντοιν. Καί εύχομαι 
τω Θεω μου έργάτας υμάς δοκίμους άναφανήναι τής αρετής αφορώντας πρός 
τά γεγραμμένα ώσπερ εις τινα πίνακα καλόν παντός καί αρχέτυπον, ώς, εί 
τις μοχθηρία γνώμης χρησάμενος καί τάς πρός Θεόν συνθήκας ήθετηκώς σνγ- 

1310 χέειν ταντα καί άνατρέπειν τολμήοειεν, ό τοιοντος καί παρά τοϋ Θεόν πολλήν 
I. 42Γ νφέξει | την καταδίκην καί υπό επιτίμων εσται τής ημών μετριότητος, εί 

μή μετανοίρ διορθώσηται εαυτόν. Έπί τούτοις, έπεί τή τοϋ Θεοϋ χάριτι μέχρι 
τοϋ νϋν ελεύθερα καί άδούλωτος ή τοίαντη διετηρήθη μονή παρά τε τών 
κατά καιρούς αοιδίμων βασιλέων καί τών άγΐωτάτο)ν πατριάρχων, τούτο 

1315 καί μετά την έμήν άποβίωοιν έπί τής αυτής Ελευθερίας διατηρηθήναΐ ταντην 
εύχομαι τω Θεω καί δέομαι καί άξιώ τούς έσομένονς βασιλείς τε καί πατριάο- 
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χας τήν αυτήν φνλάξαι γνώμην περί αυτήν, ήν και οΐ προ αυτών, και μήτε 

παρά γνώμην τον ευρισκομένου τής μονής προστάτου έτερον εις προστασίαν 
προ χειρ ισθήναι, μήτε δωρεαστικόν άδελφάτον έκδοϋναί τινι των άπάντων, μήτε 

1320 άλλην τινά κάκωσιν καί επήρειαν ή τήν οίανοϋν άπαίτησιν τοϊς μοναχοΐς έπι- 

θεϊναι, μήτε τινά των μοναχών ή των κοσμικών πολλώ πλέον παραπεμφθή- 

ναι είς τήν μονήν παρά βασιλέως ή πατριάρχον. Τον γάρ τοιοϋτόν τι επιχειρή- 

σοντα ή καθόλου ή εν μέρει, ώς άδικον και παράλογον και τά καλώς κανο- 

νισθέντα και τυπωθέντα συγχέοντα καί τήν τάξιν τής μοναχικής πολιτείας, 

1325 δσον τό κατ’ αυτόν, άνατρέποντα άφωρισμένον καί άσνγχώρητον έχει ή με¬ 

τρ ιότης ημών άπό Θεοϋ παντοκράτορας. | 

ί. 42ν 'Ώσπερ οϋν 6 πανοσιώτατος καί μακαρίτης καλόγηρός μου ό κνρις Μάρ¬ 

κος τό φροντιστήριον τοϋτο παρέδωκε πρός τον άγιώτατον καί αοίδιμον πα- 

τριάρχην κνριν Νείλον, 6 δε παρέπεμψεν ανθις αυτό πρός τήν ημών μετριότη- 

1330 τα, είς ο δή αυτός ούκ ολίγον αγώνα καί σπονδήν είσήνεγκα πρός επίδοσιν 

αυτόν καί βελτίωσιν, οϋτω κατά διαδοχήν καί ή μετριότης ημών παραπέμπει 

τούτο πρός τον τίμιώτατον εν ιερομονάχοις., δν καί διέκρίνα τών άλ¬ 

λων πολλώ διαφέροντα έπ οικοδομή καί βελτιώσει συναιρομένον Θεόν τών 

ενρεθησομένων εν τώ κελλίω τούτω ψυχών. Βούλομαι τοίννν αυτόν ώς ήμέ- 

1335 τερον διάδοχον πάσαν άδειαν καί εξουσίαν εχειν εν αύτω. ' Ος δή καί οφεί¬ 

λει, οτε καί αυτός τών παρόντων άπανίστασθαΐ μέλλει καί πρός Θεόν μετα- 

βαίνειν, έπαφεϊναι τοϋτο πρός δν αν έκλέξηται κρείττω τών άλλων καί ίκα- 

νώς εχοντα προστήναι ψυχών καί όδηγήσαι πρός τήν τής σωτηρίας οδόν, τοϋτο 

δε γίνεσθαι εφεξής κατά διαδοχήν άχρις αίώνος. Κτήτορα δε καί οικονομάν 

1340 καί ηγούμενον έξ αρχής μέχρι του νυν τήν Παναγίαν μου εσχήκαμεν μόνην 

καί ταύτην έπαφίημι πρός υμάς προστάτιν καί χορηγόν άδιάλειπτον καί έγ- 

Γ, 43Γ γυώμαί πάσιν ύμϊν καί διαμαρτύρομαι \ τ οϊς εν Χριστώ άγαπητοϊς μου τέ- 

κνοις, ώς, εί μετά προθυμίας καί σπονδής έν τή μονή ταντη διαμείνοιτε μέχρι 

τέλους τήν αρετήν άγωνιζόμενοι καί τά διατετυπωμένα φνλάττοντες, τών ό- 

1345 μοίων αμοιβών καί στεφάνων τεύξεσθε τών τοϊς ίεράρχαις τε καί όσίοις καί 

μάρτνσιν έπηγγελμένων παρά τον αγωνοθέτου Θεόν έν τή μεγάλη καί επιφα- 

νεΐ ήμερα τής δικαιοκρισίας αυτόν, ώ πρέπει κράτος, δόξα, τιμή καί βασιλεία 

νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αίώνων. Αμήν. 
Έγράφη καί νπεγράφη κατά μήνα Σεπτέμβριον τον ,ζ^ζ' έτους, ίνδ(ι- 

1350 κτιώνος) α'. 
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ΓΡΗΓΟΡίΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (ιγ'/ιδ' αί.) 

ΕΠΓΣΤΟΛΑΙ 

ΜΕΤΑ ΤΓΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ 

Αφορμήν εις τήν σύνταξιν του μελετήματος τούτου εδωκεν ή πρόσφα¬ 

τος εκδοσις τού ύπ’ άρ. 3 ποιήματος τού Θεοδώρου Μετοχίτου (1269-1332) 

άφιερωμένου «Εις Γρηγόριον τον χρηματίσαντα αρχιεπίσκοπον πάσης Βουλ¬ 

γαρίας» καί ή συναφής προσπάθεια των εκδοτών συναγωγής καί των έκτος 

του ποιήματος προσφερομένων βιογραφικών στοιχείων του άρχιερέως1. Διότι 

από ετών εΐχον κατά νοΰν τήν έπανέκδοσιν τών τριών σωζομένων επιστολών 

αυτού, συμφώνως προς νέαν εξ αυτοψίας άνάγνωσιν τού παραδιδόντος αότάς 

κωδικός νϊη<1. Ιΐΐβοΐ. £ΐ\ 203, φφ. 21ν - 23Γ, καί συγχρόνως μελέτην τών 

χρονολογικών. 

Αί ειδήσεις, πενιχραί άλλως, φέρουν τον Γρηγόριον άναδειχθέντα άρχιεπί- 

σκοπον τώ 1312, άπολαύοντα δέ τής βασιλικής εύνοιας καί προ τής χείροτονίας, 

δι’ ήν προ τού έτους τούτου είχε λάβει μετά κτητορικών δικαίων προς κατα- 

βίωσιν τήν μονήν Ψυχοσωστρίας2 εν ΚΠόλει καί τώ 1312 (Ίούν.) έξεδόθη 

χάριν αυτού πρόσταγμα τού Ανδρονίκου Β' κατά παντός έπιχειρούντος έπέμ- 

βασιν εις περιουσίας θανόντων (άρχι)επισκόπων τής περιοχής Άχρίδος3. 

Έκ τής αυτόθι δράστηριότητος αυτού είναι γνωστόν εξ εμμέτρου επιγραφής 

ότι τώ 1313/1314 ωκοδόμησεν ή άνεκαίνισε τον έξωνάρθηκα του έν * 

καθεδρικού ναού τής αγίας Σοφίας. Όνομαζόμενος δ’ εξ άλλου αρχιεπίσκοπος 

κατά θέρος λήγον ή φθινόπωρον τού έτους 1315 λαμβάνει έν ΚΠόλει νυν τήν 

έπ. 25 τού Μανουήλ Γαβαλά έκ Φιλαδέλφειας συστατικήν πένητος Φιλαδελ- 

1. Βλ. I. δονοοΙίο^.ΡβαίΗθΓδΙοηθ, Τννο ΡοβίΏδ Βγ ΤίιβοάοΓθ Μοίο- 

οΐιΐΐβδ, Τΐΐβ 0Γ(?ρΙί Οτίΐιοίίοχβ Τΐιβοΐο^ίοαΐ Κβνϊβνν 26, 1981, σσ. 1-46, και αύτοτε- 

λώς: ΗθΠοηίο ϋο11θ£θ ΡΓθδδ, ΒΐΌοΙίΙΐηβ, Μ&δδ, 1981, σσ. 46, ίδί<* σσ. 7-12 τής ύπο 
I. δθνόβηΙίΟ εισαγωγής (βιογραφικά) καί σσ. 14-26, έ'νθα έκδίδοται τό κείμενον τοϋ 
ποιήματος. *0 προλογίζων, ώς σημειοϋται έν σ. 8, σημ. 17, ήδυνήθη δπως ποιήσηταί χρή- 
σιν τής δυσπρόσιτου διατριβής τοΰ Ο ν θ I λΠ ΟΐΌζά&ηον περί Άχρίδος, ΒβΙ^Γ&ίΙβ 
1979. Τήν λοιπήν βιβλιογραφίαν περί Γρηγορίου βλ. συνηγμένην έν ΡΒΡ ΡΓ030ρ0£Γ&- 

μΐιίδοΐκ’δ Βοχίοοη άοτ Ρ&1&ϊθ1θ§βηζ6Ϊ1.) 4482. 
2. Βλ. περί αύτής παρά Β. 3 ά η ΐ η, Β& £έθ£Γ£φΙιΐβ Θοοίέδϊδίδΐΐςιιβ δθ ΡθηιρϊΓβ 

β^ζαηΐΐη I, 3: Βθδ β§1Ϊ3θδ θΐ Ιθδ ιηοη&δίέΓθδ, Ρ&τϊδ 21969, σσ. 243-244, άρ. 130. 

3. Ρ. Ό ό 1 % θ γ, Κθ£θδΙβη άβΓ Κ&ΐδβΐΊΐΓίοιικΙβη άβδ οδίΓόιηϊδοΙιβη Κθίοϊιοδ, 4, 
Μϋηοΐιοη - Βοιίϊη 1960, σσ. 57-58, άρ. 2336. 
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φέως ερχομένου είς τήν Βασιλεύουσαν1. Αλλά δεν παρέμεινε μέχρι τέλους 
τού βίου έν ένεργεία άρχιερεύς ουδέ εν τη έδρα αυτού, ής άπέστη παραιτη- 

σάμενος οΐκειοθελώς, κατά την κρατούσαν άποψιν όλίγψ προ τού 1327, οτε 
μνημονεύεται υπό τού *Τω. Καντακουζηνοΰ μετέχων πρεσβείας τού γέροντος 
Ανδρονίκου προς τον έν 'Ρηγίτρ * Ανδρόνικον Γ'2. Έπανελθών εις την ΚΓΙολιν 

κατοικεί μετά την παραίτησιν έν τη μονή τού αρχαγγέλου Μιχαήλ επί τής Ευ¬ 

ρωπαϊκής άκτής τού Βοσπόρου, λαβών αυτήν παρά τού πάντοτε εύνοϊκώς δια- 

κειμένου Ανδρονίκου Β', έκεϊ δέ δέχεται τάς άπευθυνθείσας αυτοί έπ. 103, 112 

καί 447 τού Μιχαήλ Γαβρά3. Όμοίως δέ προ τού 1327 γράφεται χάριν αυτού 

διατρίβοντος έν τή μονή τό ανωτέρω ποίημα τού Θεοδώρου Μετοχίτου, το ο¬ 

ποίον έξαίρει τήν ταπεινοφροσύνην καί τό άφιλένδεικτον τού χαρακτήρας αύ- 

τοΰ καί τήν ενδόμυχον ροπήν άποφυγής τής εγκοσμίου δόξης καί των τιμών, 

δι5 ήν καί μόνην ήχθη ούτος εις τήν παραίτησιν από τού περιφανούς αρχιεπι¬ 

σκοπικού θρόνου, τής προστασίας μεγάλου ποιμνίου καί τής συνεχούς ώς έκ 

1. Σ τ. Ί ω. Κ ο υ ρ ο ύ σ η, Μανουήλ Γαβαλάς εΐτα Ματθαίος μητροπολίτες Εφέ¬ 
σου, Α' Τά βιογραφικά, έν Άθήναις 1972, σσ. 125-126, 128, 139. "Οτι ό Γρηγόριος τότε 
διέτριβεν έν ΚΓΤόλει καί ούχί έν Άχρίδι, ώς φαίνεται μετ’ ένδοιασμοΰ δεχόμενος ο I. ?5ον- 
οβηΐιο (σ. 9), πιστοΰται έκ τού περιεχομένου της έπ. τού Γαβαλα, ήτις κατακλείεται διά 
παρακλήσεως παρεμβάσεως τού παραλήπτου ύπέρ τού έπιστολογράφου διά τό γνωστόν 
προσωπικόν θέμα παρά τω βασιλεΐ καί τ<ρ οίκουμενικω πατριάρχη: εί δέ καί [ή]μών τινα 
φροντίδα ποιήσεις είς τόν μέγιστον βασιλέα και τον ιερόν τον παντός π ο ι μ έ ν αβ 
άλλο τούτο κέρδος χαρι# τη έπιστολή και τή σή περί πάντας κηδεμονία (κατά τό κείμενον 
τής πρός τύπωσιν έμής έκδόσεως}. 

2. λήγοντος Νοεμβρίου, Β ΰ 1 £ 6 Γ, Ββ^βδΙβη, 4, 2585. Καντακουζηνός I, 46: I, 

226, 3-16 (πέμπονται τοίννν άπό μέν των αρχιερέων εξ, καί τοσοϋτοι συγκλητικοί, έκ τε 
των τής έκκλησίας άρχόντων και των άρχιμανδριτών λεγομένων άνδρών ευλαβών ίσοι τόν 
αριθμόν έξ έκατέρων. συν τοντοις και οΐ παρά βασιλέως πρότερον όποσταλέντες [άρχ. 
Όκτωβρ.— Ό δ 1 £ β Γ, Κβ^θδΙβη, 4, 2583], ο' τε των Μογλαίνων έπίσκοπος Νίφων και 
Κλείδας ό δικαιοφύλαξ, οίς δή και τά κατά τοϋ νέου βασιλέως ίη*κλήματα ό πρεσβντερος ένε- 

χείρισε βασιλεύς. έπί τοντοις πάσι καί ό άρχι επίσκοπος Βουλγαρίας Γρη- 

γ ό ρ ι ο ς, άνήρ σοφός τε είς λόγους καί θαυμάσιος έν σννέσει καί τής όντως σοφίας άκρως 
έπειλημμένος, καί συν αντω Θεόδωρος 6 Ξανθόπονλος καί αυτός άρετή τε και σννέσει και 
παιδεία κεκοσμημένος. οντοι μέν οδν είς 'Ρήγιον πάντες ήλθον τάς τοιν βασιλέοιν έξε- 

τάσοντες διαφοράς). ΙΙβ, Ο. ΡαΙοιίΓοδ-Τ. Κ γ ί & ο δ 6 γ, ^Ιοϊιαηηβδ ΚαηΙαΙίαζοηοδ 
ΟοδοΙιΐοΜβ ϋββΓδοΙζΙ αικί βτΙάυΙθΓΐ, I, δίιιΙΙ^&Γΐ; 1982, σσ. 285-286, σημ. 318-320. 

*ΙΙ πρεσβεία παρά Γρήγορα IX, 2: I, 398, χΐ-ΐ3' πβ. χαί Γ Π. ν & η Ο ΐ 6 I θ η, Νίΐίορδο- 
Γ05 Ογθ§ογ&3 ΠΐΐιΟΓηαίΒοΙτιβ ΟβδοΙιΐοΜθ ϋ&θΓδβίζΙ υηά θγΙ&ιιΙογΙ, II/1, δΙαΙΙ^οΗ 1979, 
σσ. 199-200, σημ. 205, 

3. Ο. Ρ α ίο υ ΓΟδ, Γ)ιθ Βπβίβ άβδ ΜιοΗβ^Ι Ο&ΙϊΓαδ, II. ΤβΗ : ΤοχΙ, ΥΙΊρη 
1973, σσ. 165-168, 183-185, 688-689. Αυτόθι έν τ. I, σ. 43, άρ. 32, σημειοΰται οτι πιθανώς 
καί ή έπ. 362 (τ. II, σσ. 568-570) έπέμφθη είς τόν Γρηγόριον Βουλγαρίας, άν ή άνάγνωσις 
τής έπιγραφής: τω άρχιεπισκόπω Βουλγαρίας έχει όρθώς. Περί τούτου βλ. κατωτ., σ. 521 
σημ. 2. 
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-της θέτεως επικοινωνίας μετά τοΰ βασιλέως. Καί ούτως έχων όμως διατηρεί 
άμείίοτον τον πόθον κτήσεως σοφίας θεολογικής καί θύραθεν, οπερ εκτιμά 
ιδιαιτέρως ό Μετοχίτης: 

... πάντα σν άσχετος εκ μάλα φυγών 
ολ,βον άρίτιμον, ιερόν νψος, Θώκον έκεϊνον 
κόδιμον, οΐο κλεϊος άπάντεσσι περίφαντον 
άνά γε άνδρεσσι βροντοϊσιν αοίδιμον αϊέν, 
δόξαν, οπαδούς, λαόν νπεικάθοντα πολλά ν, 
κνμαίνοντα θέατρα, βασιλήός τ’ έρίηρα 
μάλ' όμιλήματα, τον μάλα καυτός σν γ' εράας, 
αΰτάρ επειτα μόνος γ'άπόπτολις ήσυχα βίους 
Χριστοίο προπάροιΘεν νψιμεδοντος αϊεί} 

άν γ' άλλά£αο πάντων, σονφίας Ιμερον εμπης 
άτροπον αίεν έχεις. κού λίπες τόνδ' άρα πονθον... 

άκάματον δε σοί γε σπούδασμ' άμφότερ' είσί, 
πούσκτησις σοφίας λατρεία τ’ αεί Θεοίο. 

... κτήσιος αίει ίμερτής λονγων 
παιδείας τε πάσης τής θ' ήμετέρας τής τ' εκτός, 

ό'ττι κεν αν κάνθεντεν ίπειτ όνίναιτ' αν τις... 

πρώτατον εργον τίθεαι λατρείαν Θεοϊο' 
αΰτάρ επειτα δεύτερό σοι φρονντίσματα λονγοι 
καί τ' άμφ' άσχολος άεί τοϊσι μέμηλας ποννών, 

ήματα πάντα τριβών κάματον ίμερόεντα. 

{στ. 43-53, 59-60, 66-08, 78-81 )1. 

Άλλ’ οί στίχοι 115-120 έν συνεχεία δύναται νά θεωρηθή ότι υπαινίσ¬ 

σονται τήν δημιουργίαν ούχί ευχάριστου καταστάσεως έν τή αρχιεπισκοπή, 

έριδας καί φθόνους έχοντας αντίκτυπον επί τον ρέποντα έκ φύσεως εις την θεω¬ 

ρίαν άρχιερέα, δστις εύρε καλλίτέραν λύσιν τήν οδόν της παραιτησεως' αλλα 

περί τούτου δέν υπάρχουν σαφέστεραι ειδήσεις: 

1. ΙΙερΙ των χάριν τοΰ μέτρου κυρίως Ιδιομορφιών της ποιητικής γλώσσης τοΰ Μετο- 

χίτου βλ. τόν I. ίβνέβηΚο, έΐυάβδ δατ Ια ροΐέαιΐςαβ θπΙγο ΤίιέοάοΓβ ΜβΙυοίιϊίυ 
βΐ ΝΐοέρΐιοΓβ Οόουηηηοδ, Βηιχοΐΐβδ 1962, σσ. 37-38, καί τον αυτόν, ένθ* άνωτ., σβ. 

3-5. 
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αλλά αν γ', άνερ άριατε, Θεοΐο Θεράπων Χρίστον, 

έκ τε φυγών έριδος και φθούνων εκ τε κυδοίμον 

εκ τ’ αϋ δόξης, ή νύ τ’ άμφαδίην κρυφά τε 
φυλόπιδος πτερόεντες έπιτοξάζοντ όϊστοί, 

εκ τ’ Ιαχής εκ θ’ ήδονάς άμνδις εκ Θ' απάντων 

τόνδε μονήεντα βίον ειλεό, νηνεμόεντα... 

Μετά τό 1327 τά κατά τον Γρηγόριον αγνοούνται/ πιθανο?^ογειται μόνον 

ώς έτος θανάτου αυτού το 13321. 

"Οπερ όμως κεΐται εις άκριβέστερον προσδιορισμόν είναι ό χρόνος της 

παραιτήσεως αυτού από τής αρχιεπισκοπικής έδρας. Μετά τήν ανωτέρω χρο¬ 

νολογικήν μνείαν των ετών 1313 /1314 δεν υπάρχει νεωτέρα μαρτυρία περ'ι αύ- 

τοΰ ώς άρχιερέως ε> ενεργεία. Καί είναι μέν αληθές ότι ό Μαν. Γαβαλάς έν 

τή έπ. 25 απευθυνόμενος εις τον Γρηγόριον χάριν του συνιστωμένου λέγει: 

... ής (§0. σής καλοκαγαθίας) εις πείραν εΐ τοντονϊ θέλεις έλθεϊν, πολλά κατα- 

πράξεις δίκαια τή σ ή δυνάμει και εξουσία πρέποντα2, άλλα δέν 

δύναται νά ύποστηρίχθή ότι ή δύναμις καί ιδία ή εξουσία του αρχιεπισκόπου 

άναφέρονται είς τήν λόγω αρχιερατικής διοικήσεως εξουσίαν μάλλον ή εις τό 

πλέγμα των γνωριμιών αύτου έν ΚΠόλει, έ'νθα καί παρά τφ Θεοδ. Μετοχίτη, 

λογοθέτη τότε του γενικού, καί παρά τω βασιλεΐ μεγάλα ισχυεν, ώς άποδει- 

κνύεται τουλάχιστον έκ τού ποιήματος του Μετοχίτου καί έκ τών ιδίων επιστο¬ 

λών, καί διά τούτων είχε πράγματι τήν δύναμιν νά έρχηται αρωγός είς χρείαν 

έχοντας πένητας. 

Έν ΡΓιΡ 4482 (πβ. καί 14864) σημειούται ώς Ιβρππηυβ ροδί ςαβπι 

τής παραιτήσεως τό έτος 1327, ότε κατά μήνα Νοέμβριον λήγοντα3 άναφέρε- 

ται υπό τού Καντακουζηνοΰ μετέχων τής γνωστής πρεσβείας ώς αρχιεπίσκο¬ 

πος Βουλγαρίας. Κατά δέ τον Τ. δβνίβηΐίο ή παραίτησις έγένετο χρόνον τινά 

προ τού 13274. ’Λλλ’ αί έπιστολαί τού Γαβρά ήδη άπό τού έτους 1315 έν ταΐς 

έπιγραφαΐς ονομάζουν τον Γρηγόριον χρημάτισαν τα αρχιεπίσκοπον 
Βουλγαρίας. Είναι δέ αξιόπιστοι αί ενδείξεις τών επιγραφών τού έπιστολαρίου 

τού Γαβρά, ώς καί άλλοτε έχει δειχθή, καί άπηχούν τήν σύγχρονον προς τάς 

έπιστολάς κατάστασιν τών αξιωμάτων τών παραληπτών, ώστε νά μή εύσταθή 

1. Βλ. Σπ, Λάμπρον, ΝΕ ΙΔ\ 1917-1920, α. 342. 
2. Κατά τδ κείμενον της έτοιμαζομένης έκδόσεως. 

3. Ό ό I £ β γ, Κβ^βδίβη, 4, άρ. 2585, 2690. Κατά τδν ,Γ. Κ. ν & η ΙΜ ο I β η, ίνΟ’ 
άνωτ., ή ήμερομηνία πρέπει νά μεταφερθή είς τδν Δεκέμβριον μεσοΰντα. 

4. Τοιν Ροοηΐδ..., σ. 9. 
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« 

ή αποψις1, ότι ι<7<ος άττοδίδουν αί ενδείξεις μεταγενεστέρας καταστάσεις. Εί- 

δικώς αι έπιγραφαί χ&ν προς τον Γρηγόριον έπιστολών {πρώτη ή ύπ’ άρ. 103: 

αΤω '/ρηματισαντ», άρχιεπισκόπω Βουλγαρίας κυρω Γρηγορίω»2 έπέμφθη 
τω 1315 άρχομενω3) φαίνεται ότι είναι όρθαί, διότι τό περιεχόμενον παρά 

τας ρητορικάς κενολογίας προσφέρει και χρήσιμα στοιχεία έπιρρωννύντα τά 

όσα περί του χρηματίσαντος Βουλγαρίας λέγει ό Μετοχίτης έν τω ποιήματι. 
Ούτως ή τρίτη (ύπ’ άρ. 447) πεμφθεΐσα κατά Μάιον ή Ιούνιον τού 1327 βέ¬ 

βαιοί ότι ό Γρηγόριος κατοικεί εκτός τής ΚΠόλεως έν ω χώρω υπαινίσσεται 

καί ο Μετοχίτης (ανωτέρω): νϋν δέ σοι τοαοϋτον άφεστώη, όσον έχ γης ή 

1. Βλ. ΡΕΡ 4482 (επί των επιγραφών των πρός τόν Γρηγόριον έπιστολών). 
2. ΚαΙουτΟδ, ΟαΙ)Γ85, II, σ. 165. Ενταύθα σημειωτέον δτι ή έπ. 362 τοϋ Γαβρά 

(βλ. άνωτ., σ. 517, σημ. 3) δέν πέμπεταί είς τόν « άρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας», ώστε νά 
διερωτάταί τις, ό Γρηγόριας κατά τούς χρόνους τούτους (δεδομένης της χρονολογικής κατα- 

τάξεως του έπιστολαρίου) έχει παραιτηθή ή έξακολουθει τελών έν ένεργεία ή έχει έν τω μετα¬ 

ξύ έκλεγη κατά τον χρόνον της έπ. 362 (1325) ό διάδοχος αύτου πρός δν απευθύνεται ή έπι- 

στολή; Ή δυσξύμβλητος επιγραφή έν φ. 237ν του κώδ. Μ&γο. £ϊ\ 446 (οοΐΐοο. 902) άνα- 

γνωστέα: τώ άρχιετζιακόπω μηδ'(ας) =-- Μηδείας. Ή δέ Μήδεια (πόλις κειμένη έπί της 
Θρςυακής άκτης του Εύξείνου πόντου) είναι γνωστόν ότι έτιμήθη έπί Ανδρονίκου Β' είς 
Αρχιεπισκοπήν (άπύ επισκοπής του ΊΤρακλείας), βραδύτερου δέ επί τφ χαίρω τής ανγχν* 

αεως (1341-1347) είς μητρόπολιν( «ί. Ο&ΓΓουζέδ, ΝοΙΐί ίαο ορΐδοορΒίιηιηι ΕοοΙβδΐδβ 
ΟοηδίΒηΙίηοροΙΐΙβηαβ, Ραπ$ 1981, σσ. 402, άρ. 17(βρροηάΐχ 1), ιχβ, 121-125, 408, άρ. 

18, 145. Η. - Ο. Β β ο 1ί, ΚΪΓοΚβ ιιπ<1 ΕΗθγ&Ιιιγ..., ΜϋηοΙιβη 1959, σ. 162). 

Το πρώτον ό Αρχιεπίσκοπος Μηδείας (Νήφων) άναφέρεται κατά Σεπτέμβριον του 1315 

μετέχων της ένδημούσης συνόδου έν ΚΠόλει (Μ ΐ Ιί 1 ο δ ί ο Η - Μ ϋ 11 ο Γ, ΛοΙα, I, σ, 1'», 

Η. Ηυη^θΓ-Ο. ΚτβδΙοη, Ββδ Κβ^ΐδΙοΓ <Ιβδ ΡαΙπβΓοίΊαΙδ ναη ΚοηδΙβηΙίηορρΙ 
[= ΚΡΚ], 1, λνΐβη 1981, σ. 174,152, 3. ΒαΓΓΟυζόδ, Εοδ Γβ^δΙ^δ <1ο§ αοΙ?8 όα 
Ρ&ΙπβΓοβΙ άβ 0οηδΐ3η1ιηορ1β, νοί. I, Γ&δο. V, Ρ&Π5 1977, σσ. 28-29, άρ. 2038). Ό 
Νήφων δέ πρέπει νά είναι ό μετέχων της συνόδου αρχιεπίσκοπος Μηδείας μέχρι τού 1317/8. 

Μετά παρεμπΐπταν κενόν ειδήσεων περί Μηδείας άπό του * Απριλίου του έτους 1329 άναφέ- 

ρεται μετέχων τής ένδημούσης έτερος αρχιεπίσκοπος Μηδείας ό Εύθύμιος (ΡΒΡ 6263) 

(Μ. - Μ., ΑοΙβ, I, σ. 147, Ηυπ^βΓ-ΚΓβδΙβη, ΚΡΚ, 1, σ. 554, άρ. 98,17). Ού- 

τος υπογράφει καί τόν συνοδικόν τόμον του 1351 (Ε. Η Ο η ΐ £ Πΐ 3 η η, Βίο ΙΙαΙβΓ- 

δοΐΊΓΐίίβη άβδ Τοηιοδ άβδ 3&1ΐΓ6δ 1351, ΒΖ 47, 1954, σ. 107, ΌαΓτοιιζβδ, Κββ&δ- 

1θ5, V, άρ. 2326), Είναι δέ ώς έκ τούτου δύσκολον, έλλείψει ιδία προσωπογραφικών μαρ¬ 

τυριών νά ταυτισθή πείστικώς πρός τόν Νήφωνα ή τόν Ευθύμιον, άν δέν μεσολαβεί καί τις 
τρίτος αρχιεπίσκοπος, ό άνώνυμος παραλήπτης τοϋ Γαβρά, δστις γράφει περί αύτοΰδτι ήτο 
γνωστός λόγιος άποστάς της ένασχολήσεως περί τά Γράμματα μετά τήν χειροτονίαν (έπ. 

362,8-ιι). 
3. ώς ή μελέτη των χρονολογικών δεδομένων των παρακειμένων έπιστολών τοϋ χρο- 

νολογικώς διατεταγμένου τούτου έπιστολαρίου άποδεικνύει’ βλ. Κουρούση, Μαν. Γα- 

βαλάς, Α\ σσ. 81, 97. Τό ότι ό Γαβράς έν άρχή της έπ. 103 μεμφόμενος εαυτόν λέγει: 

αιγώντας είς τά πρός αέ^.πλεϊοτον οϋτω χρόνον... (στ. 4-5, σ. 165) δύναται νά σημαίνη μό¬ 

νον μηνών τινων παρέλευσιν άπό της έπανόδου του Γρηγορίου κατά τήν κρίσιν τοϋ άνυπο- 

μονοΰντος όπως δΓ ευεργεσιών διορθώση τά καθ* αυτόν έπιστολογράφου. 
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θαλάττηζ μέλλοντι έμοί φοιτάν ώς σέ ελαττον ή τριών είναι μοι ωρών τον προς 

σε δρόμον καταλνοντα1, καί άρα πέμπεται πράγματι, εις τον έφησυχάζοντα 

πλέον έν τή μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Γρηγόριον. 

Άλλ’ ή ύπ’ άρ. 103 έπ. κεΐται εγγύτερον προς τον χρόνον τής παραιτή- 

σεως. Μνημονεύει τής έν Άχρίδι άγαθής, φιλανθρώπου καί διορθωτικής τών 

ήθών πολιτείας αύτου (τις γάρ ον πεπείραταί σον τών εκεί χρηστόν 

και φΟωνθρώπου και οϊου τη περί αυτόν προνοία άντί πατρός τούτω καταστή- 

ναι; κτλ2 3) καί έν συνεχεία επιφέρει τα εξής: δλως τε είπεϊν πόλεις τε 

και έθνη διά σον σωφρονισθέντα καί δήμους αν ά θ ρ ό ο ν ς ενροι τις, 

και τω περί έκαστον αυτών ιδία σχήματι τον βίου εις τά προς άλλήλονς τούτους 

διεστώτας, τώ τον καλόν και φέροντος εϊς αρετήν τον ϊσον λόγον έχειν έν τι 

ο Ιον όντας άπαντας, τρόπον εν έχούσης ήρμοσμένους μουσικής, έξ εναντίων 

άτεχνώς άλ/<.ήλοις τών περί αυτήν δήπον σννεστώσης έπείτ' ϊσον καί ταύτόν 

άπάση έαντή μέλος άφιείσης. καί μοι δοκώ μηδέν αν πλέον τ ο ϊ ς έ κ ε ϊ γε- 

νέσ&αι, κρείττονος ή κατ’ άνθρωπον τήν περί τούτους επιμέλειαν εις εαυτόν 

άνελομένον ον τω προ νστης αυτών εις δ τι κάλλιστον καί φέρον καθα- 

ρώς εις άρετ?ρ’. πασι γονν έκ τούτων έδωκας πιστεύειν περί σου, ώς ύπερβάλ- 

λων αυτός εις αρετήν έν τοίς κατά σαντόν ούτως εις παράδειγμα αυτής τοϊς 

άλλοις άποτελεσθείης. Άλλ' έφ' ούτω τοι άμείνονος καί χρόνω οιμαι 

ουδέποτε κινησομένης στήσας τούτους τά£εως; λέγω τής κατ' αρετήν, επανή- 

κειν (δϊο) τον λοιπού καί προς ημάς, δέσποτα Οειότατε’ καί τήν καθ' ημάς ναύ¬ 

την τάξιν τέως ονσαν έμπεδον κινήσας, δέον πάλαι, ευτυχίας δος ήμϊν ώς άρ¬ 

μου δη τίνος λαβέσθαι, λαμπράΐς γε ώς έκ συμφορών ταΐς ναυαγίαις καί πολ- 

λάκις χρησαμένοις9, 

Έκ του χωρίου τούτου καθίσταται φανερόν ότι ή προστασία του τοσούτου 

λαού, ό σωφρονισμός4 * * καί ή εις όδόν σωτηρίας καθοδήγησις αυτών ά-ήκουν 

εις τό παρελθόν καί δή καί εις τό πρόσφατον. Προέστη τών έκεΐ 

ό Γρηγόριος καί ί στη σεν αύτούς επί άμείνονος καί αμετακίνητου πλέον 

τάξεως* τό νυν καθήκον αύτου είναι όπως έπιλάβηται τών ενταύθα πραγμάτων 

καί φροντίση καί περί τών κακώς έχόντων έν ΚΠόλει. Καί έννοεΐ προφανώς ό 

επιστολογράφος τήν εύρεσιν παρά του άρχιεπισκόπου άρωγής (οικονομικής ή 

άλλης) έν τοΐς καθ’ εαυτόν δυσχερέσιν, ώς φαίνεται καί έκ τών προηγουμένων 

1. Κ & I ο ιι γ ο β, ΟβΙοΓ&δ, II, σ. 688, άρ. 447,6-8. Βλ. καί I. 5θνδβη1ιο, ένθ’ 

άνωτ., σ. 9. Περί τοϋ χρόνου της έπιστολης βλ. Κούρο ύση, Μαν. Γαβαλάς, Α', σσ. 

44, 97. 

2. Κ 3.1ου Γ03, 03.15Γ313, II, σ. 167,45-47 

3. Αυτόθι, σ. 167,59-76. 

4. Κατά πόσον ή προσπάθεια του Γρηγορίου πρός σωφρονισμόν έπέτυχεν είναι έτε¬ 

ρον θέμα, άν κρίνωμεν έκ τών παρατεθέντων άνωτέρω στίχων του Μετοχίτου περί τών αί¬ 

τιων τών όδηγησάντων τον άρχιεπίσκυπον είς παραίτησιν. 
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στίχων τής επιστολής καί σαφέστερον έκ τής επομένης έπ. 112 προς τον αυτόν 

μή άπε/ούσης πολύ χρονικώς καί προϋποθετούσης την ύπ’ άρ. 103. Προκύπτει, 

δέ οτι προς τον Βουλγαρίας ό Γαβρας είχε σχέσεις παλαιοτέρας, καί αυτής τή; 

γνωριμίας μιμνήσκεται ούτος νυν, άλλ’ άνιαθείς άτε μη τυχών είσέτι τής ήν 

ήλπιζε παρά του άρχιεπισκόπου βοήθειας διαμαρτύρεται λέγων σύν τοΐς άλ- 

λυις έν τή έπ. 112: εί γάρ ημάς έχρήν, πονήρως οϋτω των έν βίω έχοντας, έλ- 

πίσαι τε χρηστόν τι πράξειν διά σου και ήλπικότας τύχης αγαθής δοκεΐν έσε- 

σθαι έν μετουσία, τούτων ούδέν έλλελοιπότες έόφθημεν, καλώς οϊμαι καί τρό¬ 

που τοϋ σοϋ ον πόρρω φέρονσαν την δόξαν ταύτην σχόντες. ή γάρ ον σύ γε ό 

φιλανθρωπία χαίροιν...; ό τούς μέν τής σής άρχής άπαντας εξής τοΐς 

πάσιν εύ ποιήσας, εκ περιουσίας δέ τής εϊς αντο καί οϊπερ ον τε?ωϋσι μέν υπό 

την σ ή ν αρχήν, οόόέν δέ ήττον τούτων σοι προσήκοντες, τώ ϊσον έρωτα 

φιλανθρωπίας αγειν καί εις τά προς τούτους εύ ποιων ομοίως καί αυτούς;... 

πώς ονν ήμίν οϋτω προς υπερβολήν πονήρως πράττουσιν ούχί καλώς βεβού- 

λευται και σου άξίως, πράξειν ενδαιμόν τι διά σοϋ έλπισα σι καί πρός γε λογι¬ 

σμούς τους περί τούτον δόγμα έν ψυχή ποιησαμένοις;1 

'Η έννοια τής αρχής ενταύθα ασφαλώς είναι ή του χώρου τής αρχιερατι¬ 

κής δικαιοδοσίας, οι δέ ού τελαυντες υπό την αρχήν αύτου είναι οί έν ΚΠόλει, 

οΐος δ Γαβρας, μή σημαίνοντος τούτου οτι ασκεί ούτος νυν έπί άλλων εξουσίαν. 

Εκείνους ευ έ π ο ί η σ ε* θά ήδύνατο δέ παραμένων έν ένεργεία καί άπό 

τής ΚΙΙόλεως εί ποιεΐν καί προΐστασθαι των έκεϊ (κατά την έπ. 103), άλλα 

καθ’ ά έινοεΐ ο Γαβρας ή δράσις αύτη δεν ένεργεΐται πλέον. Καί είναι πρόσφα¬ 

τος πάιτωςή παραίτησις, έφ’ όσον διατηρείται νωπή είσέτι ή μνήμη τής άρ- 

χιεπισκοπικής δραστηριότητος καί συμπαρομαρτεΐ ό θαυμασμός τής μεγάλης 

έκτάσεως ήν έκάλυπτεν ή ακτινοβολία τοίϊ προσώπου τού Γρηγορίου, λόγω του 

εύρέος χώρου των έστω καί κεκολοβωμένων νυν ορίων τής άρχιεπίσκοπής2. Τδ 

ίερδν ύψος κατά Μετοχίτην, ό κύδιμος θώκος, οΐ οπαδοί, ό λαός ύπεικάθων 

πολλός, τά κυμαίνοντα θέατρα αντιστοιχούν πρός τήν άρχήν, τάς πόλεις, τά 

έθνη, τούς δήμους άθρόους, ών προέστη εκείνος, τών έπιστολών του Γαβρά3. 

1. Ρ&1011Γ0 5, 03ί)Γ88, II, σ. 183,6-20. 

2. ΙΤερί τής νϋν έκτάσεως τής άρχιεπισκοπής βλ. παρά II. Ο ο 1 ζ ο Γ, 1>Π£θ- 

<3ΓαοΙί,Ιβ υη<3 ννοπίρ Ε>θΙίίΐηηί.ο ΒϊδίϋππβΓνοΓζβΐοΙιηΐδδο ιΙργ οπβηΙβΙϊδοΗοη Κίτοΐιο. ΒΖ 2, 

1893, σσ. 61-66, καί τοϋ αύτοϋ, ΠβΓ ΡαΙπαΓοΙιαΙ νοη ΑοΪΊΓΪίΙβ, Ερφζΐ§[ 1902, σσ. 

16-21. Τήν νεωτέραν έρευναν καί βιβλιογραφίαν περί τής Εκκλησίας Άχρίδος παρά Π. 

Κ ο ν ι δ ά ρ η, Περί τοϋ ζητήματος τής γενέσεως τής Αρχιεπισκοπής Αχριδών καί τής 
Π0ί. 3 παρά ΡΒΐΊΐκγν, ΕΕΘΣΠΑ 16, 1968, σσ, 222-291, καί τοϋ αύτοΰ. Εκκλη¬ 

σιαστική ιστορία τής Ελλάδος, τ. Βή 21970, σσ. 39-51, βλ, καί ϋΗΟΕ I, 1912, στ. 321-32, 

καί προσφάτως .1. Γ)&γγοοζ£β, Νοίϊίίβρ βρΐδοορβίυυηι..., σσ. 152-153, 371-37*2 κ,ά. 

"Ετι δέ περί τής έπί Μιχαήλ Η* καταστάσεως βλ. ’Ι. Τ α ρ ν α ν ί δ ο υ, Ή έκκλ. πο¬ 

λιτική ... Μιχαήλ Η' Παλαίολόγου, Βυζαντινά 8, 1976, σσ. 60-67. 

3. ΙΤβ. δέ ταϋτα καί πρός τό έπίγραμμα τοϋ έξωνάρθηκος της έν Άχρίδι άγιας Σο¬ 

φίας (βλ. άνωτέρω, σ, 516): Αίωσής ό Γρηγόοιος ’Ισραήλ νέφ | σκηνήν έγείρας, χυν 
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Εις άμφοτέρους τα τοιαύτα έχουν έντυπωθή έντόνως, ο δέ χΜετοχίτης θαυ¬ 

μάζει καί πώς ό Γρηγόριος κατέλιπε πάντα ταΰτα καί ζή ταπεινώς άπόπτο* 

λις. Εύρισκόμεθα όντως εγγύς προς τον χρόνον τής παραιτήσεως. 

"Οη δέ καί ουτω διάγων ό χρηματίσας Βουλγαρίας είχε την δυνατότητα 

νά ερχηται αρωγός είς χρείαν έχοντας ύπείκων είς τά εγνωσμένα φιλάνθρωπα 

συναισθήματα αύτοΰ δικαιολογείται τούτο μέν καί έκ του προσωπικού «όλ¬ 

βου», ον έκέκτητο προ τής χειροτονίας1 καί ίσως διατηρεί καί νυν έχων εισό¬ 

δημά τι έκ τής έν ή κατοικεί μονής, τούτο δέ κυρίως έκ των γνωριμιών άς έξη- 

κολούθεΐ έχων, ιδία δέ λόγο) τού στενού δεσμού προς τον Θεόδ. Μετοχίτην καί 

αυτόν τον βασιλέα. Αλλως τε τό 6τι ό Γαβράς μετά την παραίτησιν συναρίθμεΐ 

αυτόν είς τούς έν δυνάμει (ών καί άλλους κατά καιρούς ήνώχλει αίτούμενος 

ευεργεσίας) φαίνεται περαιτέρω καί εξ όσων έν ταΐς ωαΐς των φφ. 61ν καί 68^2 

τώ.< περιεχόντων τάς έπ. 103 καί 112 σημειοΰται αντιστοίχους πληροφορών 

περί των διαψευσθεισών ελπίδων: λόγοις άλλως (= ματαίως) έκόψαμεν άε'ι 

τούς έ ν δυνάμει, τύχης τής ημών έκάστοτε αυτούς διαδεικνύσης είς 

την χρείαν άποκοότους3 καί ετι και νυν ανδριάντες ώσπερεί εστήκασιν ήμϊν 

οι έν δυνάμει, εαυτούς επί του έμπροσθεν τηροϋντες μέτρου, λέγω δή 

του μηδενός ήμϊν χρηστού διδόναι εις τον βίον άπολανειν μετά την τηλικήνδε 

συνουσίαν την έκ τοϋ έπιστέλλειν ...4. Αυτή δέ ή δύναμις εκφράζεται έν 

τή ανωτέρω έπ. 25 του Γαβαλά ώς δύναμις καί εξουσία τού Βουλγαρίας δεχό¬ 

μενου καί την επιστολήν ταύτην μετά τήν άπομάκρυνσιν άπό τού θρόνου τής 

'Αχρίδος. 

Ούτως έχόντων, ή παραίτησις τού Γρηγορίου άπό τής άρχιεπισκοπής 

Βουλγαρίας πρέπει νά υπεβλήθη είς τον προς δν ήτο υπεύθυνος δ Βουλγαρίας 

βασιλέα5 λήγοντος τού έτους 1314 (ή τό πολύ άρχομένου τού 1315). Φαίνε¬ 

ται δέ οτι μιμούμενος τό παράδειγμα καί έτέρων προγενεστέρων αρχιερέων, 

θεόγραφον νόμον | έ θ ν η τ ά Μ ν σ ώ ν έκδιδάσκει πανσόψως. έτους ,ζωκβ' (— 1313/4), 

κατά τήν άνάγνωσιν του I. £θν£βη1ίθ, Τλνο Ροβίϊΐδ ..., σ. 8, σημ. 18. 
1. Βλ. I. δβνίθηΐίο, αυτόθι, σσ. 10-11. 

2. του κώδ. Ματο. £Γ. 446 (πβ, άνώτ*, σ. 521, σημ. 2). 

3. ΡαΙοιίΓΟΒ, Οαβταδ, II, σ. 167 (υπόμν.). 

4. Αυτόθι, σ. 184 (υπόμν.). 

5. Κατά τήν περί αρμοδιότητας του βασιλέως είς τήν εκλογήν αρχιεπισκόπου έν τή 

αύτοκεφάλω Άχρίδι είδησιν του Νείλου Δοξαπατρή τώ 1143, «Τάξις των πατριαρχικών 

θρόνων», §§ 190-191: ομοίως τή Κνπρω έοτϊν αυτοκέφαλος μή υποκείμενη τινι των μεγί¬ 

στων θρόνων άλλ* αυτεξούσιος αγόμενη καί υπό των ιδίων επισκόπων χειροτονουμένη καί 

ή Βουλγαρία, μή ονσα έξ αρχής Βουλγαρία,,.διό και έως τον νυν ή Κύπρος καί ή Βουλγα¬ 

ρία ν π ο μέν τον βασιλέως λαμβάνονσιν επισκόπους, χειροτονούνται 

όέ αυτοί υπό των Ιδίων επισκόπων, ώς εϊρηται, καί κα?,οννται άρχιεπισκοπαί ώς αύτακέ¬ 

φαλοι...,0. Ρ & γ I Η 6 υ, ΙϋθΓθθ1Ϊ8 8γηθθ(1βιτίυ8 οΐ ηοΙΗϊ&β %ν. βρΐδοορ&ΐυυιη; &οοί?(1αηΙ 
ΝϊΗ ΡοχαραΙηι ηοΐίΐια ραΙηαΓοθ&Ιυιπη οΐ Ιοοογιιγπ ηοΓΠίΠΒ ΐτηιηαΙ&ΐΒ, ΒβΓοΙίηΐ 

1866, σσ. 285-286. Βλ. καί κατωτΜ σ. 543, 



5 25 Γρηγορίου Βουλγαρίας έπιστολαί καί βιογραφικά 

οΐυς π. χ. ο Νικόλαός Λ' ό Μυσπχάς1, δεν παρητήσατο ούτος καινήν άρχιε- 

ρωσύνην, εν (ο τουναντίον άλλοι άφίσταντο καί αυτής ύπείκοντες εις τάς κα- 

νονικας διαταςεις, ως αύται ήρμηνεύοντο π.χ· ύπό το^ ’ϊω· Ζωναρά καί του 
Θ^οδ. Βαλσαμώνος2. Εαν εΐχε συμ,βή τούτο, ούτε ό Μαν. Γαβαλάς τω 1315 

ουι,ε πολλω ήττον μετά πάροδον πολλών έτών τω 1327 ό Ίω. Καντακουζηνος 

θα ωνομαζον αυτόν αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας. Καί άν είοέτι δεν έβράδυνεν ή 

άνάδειξις νέου Αρχιεπισκόπου3 καί Αν τω 1327 έξηκολούθει τελούσα ή έδρα 
πεπληρωμενη, δεν εκώλυε τούτο δπως άποκαλήται ουτος άρχιεπίσκοπος 

Βουλγαρίας ύπό τών μή έπιζητούντων άκριβολογίαν4. 

Οτε εγρα<ρη το ποίημα 3 τού Μετοχίτου, ή λήξις τής θητείας του Γρηγο- 

ριου εν τή αρχιεπισκοπή ήτο οπωσοΰν πρόσφατος" διό καί μνημονεύεται έκτων 

πρώτων ή (βραχεία) άρχιερατεία αυτού αυτόθι καί ίδια διαφαίνεται ή έντύπωσις 

ην προεκαλεσεν η απο τόσον υψηλού θρόνου εκούσια άπομάκρυνσίς. Ό I. $ον- 

ίθηΐίο ανάγει μ,ετά τίνος άβεβαιότητος το ποίημα όμοΰ μετά τού έν συνεχεία 

ύπ’ άρ. 4 εις Γρηγοράν εις τό έτος 1325 περίπου ή ΐσως καί εις τα δύο επόμενα5, 

άν καί υπάρχει ή ρητή μαρτυρία τού Γρήγορά οτι τό προς αύτόν ποίημα (καί 

τό ύπ’ άρ. 4 εΤναι τό μόνον προς αύτόν), τα επί}, έχει γραφή κατά τον χρόνον 

τής εξορίας του Μετοχίτου (1328-1330): ... ώστε καί πολλάκις ένεκαλλωπί- 
οατο (30. ό Θ. Μετοχίτης) επί τε τον βασιλείας επί τε τών ελλογίμων εμού γε 
εϊνεκα, οτι διάδοχον τής αυτόν σοφίας έπεποιήκει με. δείκννσι δέ τούτο σαφέ¬ 

στεροι* έν τε ταΐς προς εμέ τούτον έπιστολαΐς έν τε τ ο ϊ ς έ π ε σ ι ν, α 
πεποίηκεν ύστερον έν τή εξορία αντον,..6. Άλλ’ άντιπίπτει, ως σημειοΰται 

1. Βλ. τά σχετικά κείμενα παρά Γ. Ο. \\7 ρ, 8 1 ι· μ η 1ί, ΝίοΗοΙκκ I ΡαΙπαπΊι οΓ 

Οοηδί&ηίΐηορίβ ΜϊδΟθΙΙ&ηθουδ \νπ1ίη§5, ΒιιηηΙϊίΐΓίοη Οδΐίί 1981, σσ. 18-20, 

2. Βλ. προχείρως τά δσα συνέλεξα παλαιότερον (Ό λόγιος οίκ. πατριάρχης Ίο). ΙΓ' 

ό Γλυκύς, ΕΕΒΣ ΜΑ', 1974, σσ, 366-309). "Οτι ο όρος χρηματίσας σημαίνει τον διατε- 

λέσαντα και άποβαλόντα την επισκοπήν εΐτε λόγω παραιτήσεως είτε λόγω θανάτου βλ, τά 
χωρία του ΡΚΚ, 1 παρά τη 0 » γ ο 1 ΐ η ίΐ Γ υ ρ » η ρ, ΙηΐΙΐί'Ρκ /.υ (Ιρπ 1.Τ τΐίΐίικίρη 008 

3βη ί&ΙΐΓβη 1315-1331, \νώη 1981, σ. 198. 

3. Βλ. κατωτ., σ. 544. 

4. Καί ό Κρήτης Νικηφόρος κατ’ Απρίλιον του έτους 1316 φέρεται χρηματίσω Κρή¬ 

της (καί άποβαλών καί την προεδρίαν κατ’ έπίδοσιν τής Λακεδαιμόνιας), διό καί δέν μετέ¬ 

χει τής ένδημούσης συνόδου έν ΚΙΙόλει παρεπιδημών, απλώς δέ καλείται όπως προσέλθη καί 
καταθέση ενώπιον αύτής ώς μάρτυς επί τίνος θέματος (Μ,-Μ., ΛιΊ;ι, I, σσ. 52-53, Η ιι Π- 

Β θ Γ - Κ Γ Ρ 5 I (ί π, ΡΗΚ, I, σσ. 274-278, άρ. 35). Χρηματίσαντα Κρήτης ονομάζει 
αυτός εαυτόν δίς, τω 1316 καί τω 1322 (’Λ 0. 11 α π α 8 ο π ο ύ λ ο υ Κ ε ρ α μ έ ω ς, 
Νικηφόρος Μοσχόπουλος, ΒΖ 12, 1903, σσ. 221-222), ένφ άλλοτε μετά το 1316 πρόεδρον 
Κρήτης μή έπιζητών καί ούτος άκριβολογίαν (βλ. τά έπιγράμματα αύτοΰ παρά Μ. Ί. 

Μ α ν ο ύ σ α κ α, Νικηφόρου Μοσχοπούλου έπιγράμματα σέ χειρόγραφα τής βιβλιοθή¬ 

κης του, Ελληνικά 15, 1957, σσ. 232-246). 

5. Τ\νο ΡοθΐΏδ ..., σ. 13. 

6. Γρηγοράς VIII, 5: I, 309,6-ιι. Βλ. καί τόν I. δ ο ν 6 ο η 1ί ο, ένθ’ άνωτ, σ. 13, 

σημ. 36. 
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υ.τό του εκδότου, ό υπαινιγμός έν στ. 291-203 (σ. 40) περί τής έν τοΐς πράγμα- 

σιν άναστροφής, καθ’ ον χρόνον έγράφετο τό ποίημα, του Μετοχίτου καί τής 

νννί δονατότητος όπως πολλοί είναι μ,άρτυρες τής πολιτικής άμα καί πνευμα- 

τικής δραστηριότητος αυτού. ’Έτι δε ή άπουσία οίασδήποτε μνείας περί δεινών 

πληξάντων τον συντάκτη^ του ποιήματος ή τον Γρηγοράν άπάγεί από τής διε¬ 

τίας 1328-1330, ότε άμφότεροι ώς ύποστηρικταί του πεσόντος βασιλέως ήτύ- 

χησαν1. Προσθετέα καί ή ο'ία έμφαίνεται έν τω κειμένω σχέσις του Μετοχί¬ 

του προς τον Γρη γοράν, ήτίς έχει είσέτι τον χαρακτήρα στάσεως διδασκάλου 

πρός μαθητήν χρήζοντα υποδείξεων περί τηρήσεως προγράμμ,ατος μελέτης των 

Ελλήνων συγγραφέων, άρχόμενον άπό τής έντρυφήσεως εις τούς ρήτορας, εϊτα 

προβαίνοντα εις τούς φιλοσόφους καί καταλήγοντα εις τάς δ' μαθηματικάς έπΐ- 

στήμας καί ιδία εις την αστρονομίαν, περί ής έχει ήδη συντάξει ιδιαίτερον σύγ¬ 

γραμμα ο Μετοχίτης καί ήν έ'χει διδάξει τον Γρηγοράν(στ. 57-196, 257-271). 

’Λλλ* ό ίθΡΓΠΪπηδ ρθ3ΐ ηιΐΘΓη. του χρόνου συνθέσεως του ποιήματος 4 

δύναται να μετατεθή πρός τά όπίσω έτη τίνά, αν ληφθή ύπ’ όψιν ότι ήδη άπό 

του 1312 άρχεται ό Μετοχίτης των αστρονομικών σπουδών καί ότι μετά τε¬ 

τραετίαν (1315/6) έχει οΰτος συντάξει χάριν τών είσαγομένων τό πρώτον του¬ 

λάχιστον βιβλίον τής Στοίχειώσεως αύτου επί τή άστρονομική επιστήμη2 3, 

ώστε καί ό Γρηγοράς, ό καταβιών άπό του έτους 1311 έν τή μονή τής Χώρας 

1. Γρηγοράς IX, 6-7: I, 425,ιι - 427,9, 428,16-21, καί του αύτου Φλωρέντιος, σσ. 

68,187 - 64,211 (Γθοηο). Έκ τής συγχρόνου βιβλιογραφίας βλ. I. & θ ν 6 6 η 1ί ο, Τΐίθο- 

<1οΓβ λίβίοοίηΐθδ, Ιΐιβ Οιοτβ, 0π<1 Ιΐιβ ΙηΙβΗβοΙυαΙ ΤΓβη<1δ οί Ηΐδ Τίπιβ, ένΡ.Α.ϋη- 

(3 ο Γίν ο ο ά [Εδ.], ΤΙιθ Κ&Γίγβ Γ^αππ, 4, Ρπηοβίοη, Ν. 3βΓ8βγ 1975, σ. 30. 

2. ’Εκ τοϋ προοιμίου τής Στοίχειώσεως (Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τ. 

Α', σ. ρβ') μανθάνομεν 6τι τοι ήδη και τετταράκοντα γενόμένος ετη δέχεται οΐκοι τόν Μα¬ 

νουήλ Βρυέννίον καί παρ’ αύτου διδάσκεται τά πρώτα στοιχεία αστρονομίας καί την πραγμα¬ 

τείαν του Θέωνος (ΙΙρόχειροι κανόνες), έτι 8έ (αύτόθι, σ. ρζ') 6τι τέταρτον έτος ήδη μοι 

τοντι περιήκει τής περί ταντα και μάλιστα περί την άστρονομικήν πραγματείαν αχο/.ής 

... καί μοι γίνεται λογισμός οντος κινήσας εις τάδε τό σύνταγμα {δο. τήν Στοίχείωσιν). 

Ούτω τό α’ τουλάχιστον βιβλίον τής Στοίχειώσεως έπεράτωσεν ό Μετοχίτης εις ήλικίαν 

46-47 ετών. ΊΙγε δέ ούτος ήλικίαν δτε έπρέσβευσε μετά τοϋ Ίωάννου Γλυκέος πρός εΰρεσιν 

συζύγου τοΰ Μιχαήλ Θ' 25 έτών (ήν γάρ έγών τάτετη γεγαώς πέντ' άμφ’ εϊκοσαι, Θ. Μετοχ. 

Ποίημα Α', στ. 475 [ΤΓ6ΐΐ]),ή δέ πρεσβεία έγένετο τώ 1294 καί ό γάμος τοΰ Μιχαήλ 

μετά της Αρμενίας πριγκιπίσσης ’Ρίτας - Μαρίας έτελέσθη τή 16η Ιανουάριου 1295 (Κ ο υ- 

ρ ο ύ σ η, Ίω. ΙΓ' Γλυκύς, ένθ’ άνωτ., σσ. 312-313) καί ούχί τοΰ 1296 (I. δ 6 ν 5 6 η 1ι ο, 

ένθ’ άνωτ., σσ. 25, σημ. 36, καί 26, ένθα τοποθετείται ή γέννησις τοΰ υίου τοΰ Μιχαήλ Αν¬ 

δρονίκου Γ' εις τό έτος 1297 [ή αύτόθι, σημ. 36, μαρτυρία της επιστολής τοϋ Φρειδερίκου III 

της Σικελίας, ότι τή 3η Απριλίου τοϋ 1296 ό Μιχαήλ Θ' ήτο άγαμος, δέν φαίνεται πειστική, 

διότι δέν αναιρεί μόνον τήν χρονολογίαν 16 Ίαν. 1295 ώς χρόνον συνάψεως τοΰ γάμου άλλα 
καί τήν προτεινομένην τοΰ επομένου έτους, 16 Ίαν. 1296]). Βλ. τήν έρευναν τής χρονολογίας 

παρά Ρ. 8ο1ΐΓΘΪηβΓ, Πίθ 1>γζ&η1ϊη. ΚΙβίηοΙίΓοηϊΙιβη, 2, ννϊβη 1977, σσ. 215-216, 

3, 1979, σσ. 174-175, ένθα συζητεΐται καί ή μαρτυρία τοΰ βραχέος χρονικοΰ ύπ άρ. 8 περί 
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καί συυαντιλαμβανύμενος τώ Μετοχίτη εύθύς έξ άρ/ής εν τή προσπαθείς τής 
άνακαινίσεως τη μ,ονής1, νά ϊιατελγ) μαθητής αυτού περί τα έτη ]315^1310 

έν τη αστρονομία, καί ή έν τω μαθήματα τούτω κυρίως ιδιαιτέρα έπίδοσις Λυτού 
νά ύπήρξεν ο λόγος ό πείσας τον Μετοχίτην όπως αυτόν καταστήση διάδοχον 

τής σοφίας καί φύλακα των μέχρι τότε συγγραμμάτων αυτού μ,ετά θάνατον. 
Το ποίημα προϋποθέτει τον Γρηγοράν δεδιδαγμ,ένον ήδη την αστρονομίαν (στ. 

180-197) άπο στόμ.ατος του Μετο/ίτου (... έασνμένως γάρ έγών απηγεό- 

μ η ν, σ ν δ* ακονες\ πάντα δόγματα τήϋδε σοφίης εό μάλ’ άνντιον» \ χτή- 

σαο μην αρ πάντα γ* εράων αφβον* έμεϊο...) καί συντεθειμένην την Ετοι/είω- 

σιν τής αστρονομικής επιστήμης (στ. 253-259:...καί καινάς \ αυνταξάμαν επι¬ 

στήμης μεθόδους τησδ* αυτός \ μύΧ έπεοικότα διατιθείς ρέα τοϊς νυν χροι>- 

γεννήσεως του Ανδρονίκου Γ τώ 1297. Άλλα το έτος 1294 (θέρος) δύναται νά βεβαΐω- 

θή ώς έτος τής πρεσβείας διά το ότι ήκολούθησεν εύθύς τη άτυχησάση όμοία του Αθανα¬ 

σίου Β' Αλεξάνδρειάς έν έτει 1294 (Α. Ρ&ϊΙΙθγ* ΚΙ5Β 35* 1977, σ. 50), ήτοι μετά τήν 
άπύ Μα'ίου 1294 άκαρπον λήξιν του μελετωμένου συνοικεσίου Μιχ. Θ* καί Αί/ατ, Γοιιγ- 

1:ιίη8.^ {*ϊ, νβτρβ&υΧ, ΚβΒ 17» 1959, σ- 172 1. Έγεννήθη άίρα δ Θεόδ. Αίετοχίτης τώ 1209, 

ώς άρχικώς δέν εΐχεν άπορρίψει δ ίβνίοηΚο (ίΐαάοΜ νιιγ Ια ροΙβηιίι[υι\.,, σ. 129), καί τω 
1312 ήρξατο μελετών τήν αστρονομίαν, τω δέ 1315 /Ο έχει συνθέσει τήν αστρονομικήν Χτοΐ- 

χείωσιν καί δέν είναι άπίθανον μετά το 47ον έτος τής ηλικίας νά μέριμνα περί τής μετά Θά¬ 

νατον τύχης των συγγραμμάτων αυτού. 

1. 'Ο Γρηγοράς καθ’ά μαρτυρεί έν * Ιστορία (XXI Γ, 2: Π, 1045,22- 1040,3} συμ- 

παρίστατο τω Μετο/ίτη, εύθύς ώς αναλαμβάνει ούτος τήν άνακαίνισιν τής μονής τής Χώρας. 
Τούτο σημαίνει ότι καί προ τής ένάρξεως τού έργου ήτο γνωστός εις εκείνον. Ώς δέ κατα¬ 

λήγει ή έρευνα τού Η. - V. Β ο γ £ γ, Εϊηυ ΟίΓοηοΙο^ί* γΙογ Γ<Τ>οη8^\κυΙιί(·ΗΙί' Η*3» 

ΝΐΙτβρΙιοΓΟδ Οτθ^οταδ, «Ι0Β 27, 1978, σ. 130, άρ, 3, ήδη τω 1311 ό Γρηγοράς ευρισκό¬ 

μενος έν ΚΠόλει ύπεστηρίζετο υπό τού Μετο/ίτου καί κατώκει έν τη μονή τής Χώρας 
(Γρηγ. XXII, 2; II, 1045,18-20 Κ "Οτε δέ ήλθεν εις τήν μονήν εύρεν έκεΐ μοναχούς ήδη 
άσκουμένους, οπερ βέβαιοι ότι καί πρό τής άνακαινίσεως έλειτούργει ή μονή (αυτόθι, σσ. 

1045,22 - 1046,8). Φαίνεται δέ ότι ή έλευσις του Γρήγορά δεν απέχει πολύ τής ένάρξεως 
των εργασιών (ίσως ολίγον προηγήθη), ώς προκύπτει έκ τής σειράς των μαρτυριών τοϋ 
κειμένου τής * Ιστορίας (αν μάλιστα ούτος είσήλθεν εις τήν μονήν ώς προστατευόμενος τοϋ 
Μετοχίτου). Κατά τήν ώς άνω χρονολογίαν όθεν καί ή άνακαίνισις ήρξατο τω 1Η1 Γ Κατοί¬ 

κων δέ ό Γρηγοράς έν τη μονή τής Χώρας δέν έκωλύετο νά παρακολουθή καί τάς παραδό¬ 

σεις τού Τω. Γλυκέος (βλ. Κ ο υ ρ ο ύ ση, Τω. Γλυκύς, ένθ’ άνωτ,, σσ, 320-321 ), παρά 
δέ τοΰ Θεοδ. Μετοχίτου φαίνεται ότι έδιδάχθη κυρίως τήν αστρονομίαν καί διά τήν έπίδοσιν 
είς αυτήν έΞετιμήθη ιδιαιτέρως ύπό τού διδασκάλου. 

ΤΙ άποψις τοϋ Γ δ ο ν δ € ιι 1ς ο, ΤΗ^οάοΐΌδ Μ^ίοοΙιΐΙι^..., σ. 91, ότι ο Γρηγοράς 
γνωρίζεται είς τόν Μετοχίτην μάλλον περί τό 1315, διότι εμφανίζεται ούτος είς τήν ΚIΙο- 

λιν τω 1314/5 καί διότι τότε πατριάρχου δντος τοϋ Γλυκέος γίνεται μαθητής αυτού, μεσο- 

λαβούντος τοΰ έν ΚΠόλει τότε θείου αυτού Τωάννου μητροπολίτου 1 Ιοντοηρακλείας» πρέπει 
νά μεταβληθή. Ό Γλυκύς πατριάρχης γενόμενος καί άσθενής δέν εΐναι δυνατόν νά έξακολου- 

θή διδάσκων, πολλώ δέ ήττον νά συγγραφή τό «Περί όρθότητος συντάξεως», ένθα φαίνεται 
ότι υπονοείται που δ Γρηγοράς ώς έκλεκτός μαθητής (Κ ο υ ρ ο ύ σ η, Τω, Γλυκύς, ένθ’ 

άνωτ,, σ. 321, σημ. 4). Τέλος δέ έκ των έξενε/θεισών ύπό τοϋ δ υ ν £ ο η 1ί ο, ένθ’ άνωτ., 
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του ιοίς1). Καί ούτως άπομακρυνόμεθα έ'τι πλέον των χρόνων πής έξορίας 

Μετοχίτου, περί ών ή ανωτέρω μαρτυρία του Γρήγορά. 

Ασφαλώς δεν δύναται ακριβέστερα χρονολόγησή του ποιήματος 4 νά 

προσδιορίση καί την άκρίβειαν τής χρονολογήσεως του ύπ’ άρ. 3 ποιήματος, διό¬ 

τι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις περί ένδεχομένης αύστηρας χρονολογικής 

διατάξεως όλων των ποιημ,άτων έν τω κώδ. Ρ»ι\ £ΐ\ 1776, ώς συμβαίνει επί 

των λόγων του Μετοχίτου έν τω κώδ. ΥΐηίΙ. ρΗΐΙ- £Γ. 952. Καί είναι μέν φανε¬ 

ρόν ότι τα μετά την πτώσιν του βασιλέως καί του Μετοχίτου (1328) ποιήματα 

άπό του ιζ' κέξ. επονταί εις τά γραφέντα κατά τούς χρόνους τής ακμής τής πο¬ 

λιτικής δυνάμεως τούτου, ετι δέ ότι τά άποτελουντα εμμέτρους επιταφίους 

ύπ’ άρ. ζ' εις την σύζυγον του Ανδρονίκου Β' Ειρήνην ( ή 1317), ύπ’ άρ. η' 

εις τον βασιλέα Μιχαήλ Θ' ( Ί* 1320) καί ύπ’ άρ. θ' εις τον καίσαρα Ίωάννην 

Παλαιολόγον (Ί* 1325 λήγον3) είναι πράγματι κατά την χρονικήν σειράν συν- 

θέσεως διατεταγμένα, αλλά δεν δύναται νά συναχθή έκ τούτου συμπέρασμα 

περί τής διατάξεως του όλου4. 'Όπως τό τέταρτον οΰτω καί τό πρώτον ποίημα 

μαρτυρεί περί του αστρονομικού συγγράμματος του Μετοχίτου ώς συντετα¬ 

γμένου ήδη (Α', στ. 670-6795). Είναι αρά γε κατά τρεις ομάδας διηρημένα, 

σ. 91, χρονολογικών άπόψεων ή άποκλίνουσα προς τό έτος 1312 ώς χρόνον ένάρξεως τής 

άνακαινίσεως τής μονής φαίνεται ή πιθανωτέρα. 

1. Κατ’ Ιούνιον δέ του 1321 ό Γρηγορας ομολογεί οτι επί μακράν ήδη χρόνον έχει 

διδαχθή (είς κόρον) ιδία την άστρονομίαν παρά του Μετοχίτου, έχει διεξέλθεΐ δέ ήδη τάς 

ρητορικάς καί φιλοσόφους βίβλους, ών την μελέτην συνιστώ έν τω ποιήματί ό Μετοχίτης 

(VIII, 7: I, 321,20 - 322,β), παρέχει δέ την λεπτομέρειαν δτΐ άρχικώς έν τη διδασκαλία 

ήτο φειδωλός ό διδάσκαλος (ούό’ αδτής δη τής αστρονομίας άφθόνως μεταδιδόναι έβονλετο), 

όπερ εικότως αποσιώπα έν τω ποιήματί δ Μετοχίτης. 

2. Βλ. I. δβνέβηΐιο, ίΐίικίβε ευτ 1β ρο1βτπϊ(}υβ ..., σσ. 135-144. 

3. 'Ο θάνατος τοϋ καίσαρος(γαμβρού επί θυγατρί του Μετοχίτου) πρέπει νά συνέβη 

βραχύ μετά τόν γάμον τής θυγατρός αύτοΰ Μαρίας μετά, τοΰ κράλη Στεφάνου ϋΓΟέ III 

(1321-1331), όστις θά έτελέσθη κατά ή ολίγον μετά τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1325 (Γρηγορας 

VIII, 14:1, 373,20 - 374, ΐ2' πβ. καί .1. Ε. ναηϋϊθίθΐι, Νίΐι. (3γΓ6§ογ&8 Κΐιοηι&ϊδοΐιβ 

ΟβεοΜοΜο ..., ΙΙ/1, σσ. 178-9, σημ. 157, 191, καί Ο. ΡαΙοιίΓοε-Τ. Κ Γ ΐ 8 ο ό θ γ, 

.Ιοϊιβηηοε Κ&ηίβΐιαζβηοε ΟβεοΙιίοΜβ ..., I, σ. 280, σημ. 294), ώστε μετά πάροδον χρόνου 

τινός άπό τοΰ θανάτου νά πρεσβεύη ό Γρηγορας κατά Μάρτιον τοΰ 1326 είς την αυλήν τοΰ 

κράλη περί έπιστροφής είς ΚΠολίν τής χήρας τοΰ καίσαρος. 

4. Ελλείψει δέ έκδόσεως καί τών άπό τοΰ ζ κέξ. ποιημάτων είναι πάντοτε χρήσιμος 

ή ύπό Κ. Ο υ ΐ 11 ά η ά, Εβδ ροέεΐβε ϊηέίΒΙβε 3β ΤίιέοάοΓβ Μόΐοοίιΐίβ, Βγζ&ηΙϊοη III, 

1926, σσ. 265-302 (= τοΰ αύτοΰ, ΐΐίνκίβε 6γζ&η1ΐηβ8, Ρ&Γΐε 1959, σσ. 177-205), 

άπόδοσις τοΰ περιεχομένου αυτών. Περί τής νεωτέρας βιβλιογραφίας τών ποιημάτων βλ. 

Μ. Ο ί £ ά η I β, II οϊοίο άβΐΐθ ροβδϊβ ϊηβίΒΙβ ιΒ ΤθοιΙογο ΜβΙοο&Ββδ & 8β δίββδο ο δυΐ- 

ΓΐηδΙ&ΒΐΙΐΙέι άώ1& νίία, Β^ζ. ΡοΓδοΗυη^θη 2, 1967, σσ. 204-224, καί Ν ϊ η ο 8 1 α ν ί» 
Β&άοδθνΐδ, Βοιηβ Αα1οΙ)ΐθ£Γ&ρΙΰο&1 ΕΙβπιβηΙδ ίη & Ροβιτι οί ΤΙιβοάοΓΟ ΜβίοοΗΐΙβδ, 

,ΙΟΒ 32/3, 1982, σσ. 101-109. 

5. Μ. Τ γ 6 υ , ΤΜοΜυη^βη 3β8 ΟΐΌδδ-Εο^οΙίιβΙβη ΤΊιβοάοΓοδ ΜθΙοοΙύΙοδ, Ροί«- 

ά&ιη 1895, σ. 19. 
25 - 1 - 1984 
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ώστε καί. τά ύπ’ άρ. ζ' - ι^' νά άνήκουν εις τά έτη 1317-1328, τά δέ προηγούμε¬ 

να τούτων (α' - ξ") νά έχουν γραφή προ του 1317; "Αν αληθεύει τούτο, τότε 
καί το προς τον Γρηγόριον τρίτον ποίημα μαρτυρεί περί του χρόνου παραιτή- 

σεως αυτού καί έπιρρωννύει την μαρτυρίαν του Γαβρα. Πάντως ή διετία 1316- 

1317 εΐναι κατά τούς άνωτέρω χρονολογικούς προσδιορισμούς τής παραΐτή- 

σεως ό πιθανός χρόνος συνθέσεως τού ποιήματος 4 τούτου, 

"Αν έν τω ποιήματα προς τον Γρηγόριον υπάρχει τις άναφορά εις γνωστά 

ιστορικά γεγονότα, αύτη είναι ή έν στ. 246-267 αόριστος μαρτυρία περί των 

περίστοίχιζόντων δεινών τόν βασιλέα, ών την άπαλλαγήν αίτεΐται ό Μετοχίτης 

όπως ζητήση δι" εύχής ό Γρηγόριος παρά τού Χριστού καί τού αρχαγγέλου 

Μιχαήλ, ού έν τή έπωνύμιρ μονή κατοικεί. Καί αί φροντίδες μέν καί τά δεινά 

παρακολουθούν τον αύτοκράτορα άπ’ άρχής τής βασιλείας καί κατατρύχουν, ώς 

ομολογεί ό Μετοχίτης έν στ. 248-249 (χείρονα έξης «ατά δέ χόπτ&νσ' άχνύ~ 

μενον κήρ \ νωΚεμές εΐτεα πόλλ’ αμοιβάδάν αλλ’ έπ άλλοις), ώστε νά μή είναι 

έπάναγκες νά σχετισθώσι πρός την ταραχήν έκ τού από τού 1321 έμφυλίου 

πολέμου, άλλ’ ή μαρτυρουμένη έν συνεχεία ευαισθησία αύτού είς την τήρησιν 

τού δικαίου καί τής ισχύος των όρκων (... δίκης τε σταθμά, | πονλυμέριμνον 
ες όρκων άσφαλέα τήρησιν, στ. 264-265) δίδει λαβήν όπως άναχθή ή είδησις 

προς τά άπό της β' φάσεως τού εμφυλίου πολέμου των δύο Άνδρονίκων1, τής 

καταληξάσης είς τούς όρκους τής συνθήκης των Επιβατών {Ιούλιος 1322 )2 3, 

τούς οποίους βραδύτερου (τώ 1327) έκατέρα παράταξις θά κατηγορήση τής 

έτέρας ότι παρέβη8. Δέν είναι όμως ή μόνη περίπτωσις ενόρκου συμφωνίας 

τού "Ανδρονίκου Β' ή συνθήκη των "Επιβατών. Καί τό προηγούμενου έτος κατ’ 

"Απρίλιον πρό τής βήξεως ώμοσαν άλλήλοις άμφότεροι οί βασιλείς, ώς λέγει ό 

Γρηγοράς4, καί βραχύ πρό τού Αύγούστου συνωμολογήθη ένορκος συμφωνία 

μετά τού Συργιάννη5 6 *, ώς επίσης καί αί παλαιότεραι συμβάσεις καί συμφωνίαι 

τού βασιλέως πρός τούς Γενουάτας π.χ. (1308 καί 1317) ή πρός τούς άρχοντας 

"Ηπείρου καί Θεσσαλίας®, τάς οποίας ό "Ανδρόνικος Β' τηρεί σχολαστικώς, δύ- 

νανταί νά περιλαμβάνωνται είς τούς όρκους τού ποιήματος τού Μετοχίτου. 

1. I. ^βνίβπΐιο, Τννο Ροβπιβ ..., σ. 12, 

2. Ό6ΐ£βΓ, Κβ^θΒίβη, 4, 2479. ϋ. V. Βοεοΐι, Κ&ϊεβρ ΑηδΓοηϊΙιοε III. Ρ&- 

]&ίθ1θ£θΒ, Απ)3ΐβΓ(ΐ3ηι 1965, σσ. 33-34. Λ. Μαυρομμάτη, ΟΙ πρώτοι Παλαιολό- 

γοι, Αθήνα 1983, σσ. 67-68. 

3. Καντακουζηνός I, 44, 47-48: I, 218,21, 229,19 κέξ. 

4. Γρηγοράς VIII, 6:1, 313,18-13. 

5. Γρηγοράς VIII, 11:1, 352,17-18. 

6. Α. Ε. Ε 3 ϊ ο υ, Οοηδίαπίΐπορίβ 3ηά Ιΐΐθ ΕβΙίηβ. ΤΗ& ΚθΓ«ί§η ΡοΙΐογ οί Αη- 

<ΐΓθηίθΛΐδ II (1282-1328), 03ΐηΙ>η(ΐ£6, Μβδδ. 1972, σσ. 257-277. Πβ. καί X ρ. Α. 

Μαλτέζου, Ή χρήση τοϋ όρκου στίς βενετοβυζαντίνές συνθήκες (13ος - 15ος αί.), 
Βυζαντιακά 2, 1982, σσ. 75-83. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 34 
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Άλλα καί 6 θάνατος, δ όποιος δίς παρίσταται ώς αίτια φροντίδας πρός 
διαφύλαξιν των έργων αύτοΰ1, δέν φοβίζει τον Μετοχίτην ώς επικείμενος λόγιο 
προκεχωρηκότος γήρατος, διότι, ώς παρατηρεί ό δβνίθηΐίο2, ήδη από τοΰ 
1305 έν τω λόγω ι' εΐναι θέμα απασχολούν αυτόν. 

Έν συμπεράσματι τδ προς τον Γρηγόριον ποίημα τοΰ Μετοχίτου δέν 
προσφέρει σταθερά χρονολογικά στοιχεία. Φαίνεται ότι έγράφη ού πολύ μετά 
την παραίτησιν εκείνου όπως έκφρασθή ό θαυμασμός τοΰ ποιητοΰ πρός τον φί¬ 

λον ιεράρχην, όστις οίκειοθελώς κατέλιπεν υψη θρόνων καί δόξας καί προέκρινε 
τον μοναχικόν βίον. Τούτο είναι ή αιτία συνθέσεως αυτου- ή δέ αιτησις έν τέλει 
των εύχών αύτοΰ ύπέρ τοΰ βασιλέως είναι ή επιβεβλημένη κατακλείς λόγφ τής 
ίδιότητος τοΰ ύμνουμένου. Προτείνεται ώς πιθανός χρόνος συνθέσεως ή διετία 
1316-1317, μή δυναμένης βεβαίως νά άποκλεισθή μετά πειστικότητος καί 
μεταγενέστερας πως χρονικής αναγωγής. 

Έρευνωμένων των έχόντων σχέσιν πρός την παραίτησιν καί την επάνοδον 
εις ΚΠολιν τοΰ Γρηγορίου κειμένων, δεν πρέπει νά μείνη ανεξέταστος ή πρώ¬ 

τη έκ των δέκα τεσσάρων ανεκδότων επιστολών τοΰ κατά τούς χρόνους τού¬ 

τους έν ΚΠόλεΐ διδασκάλου (γραμματισχον) Μαξίμου Νεαμονίτου3, των πα- 

ραδεδομένων διά τοΰ κώδ. Οΐίδ. Η. IV. 12 (φφ. 166Γ - 173ΐ*)4 ιδ' αί., ήτις, 
ανεπίγραφος, άπευθύνεται εις τινα άρχιερέα, εκλεκτόν φίλον τοΰ επιστολο¬ 

γράφου, έπανελθόντα άρτίως έκ τής λαχούσης αυτόν. Τό κείμενον εχει ώς εξής: 

1. Ποίημα 4, στ. 300-301: ... τάμα τάδε ηοήματ*, έμεϊο β α ν ό ν τ ο ς, ... |... φυ- 
λάίας νατατίοιαι χρούνοις καί στ. 330-331: ... πόνους μοι τούσδ' αρα καί τέκεα ψίλτατα | 
αι κε θανόντος έμεϊο άτειρη πουλυωρήσαις. 

2. I. δβνόθηΐίο, Τλνο Ροθιπβ ..., σ. 13. 
3. Γνωστού ήδη έκ του έπιστολαρίου τοΰ Γεωργίου Οίνοαώτου, όστις μαθητεύσας 

παρ’ αύτφ πέμπει εις αυτόν τήν έπ. 13, είς δέ τόν υιόν αύτοΰ τάς έπ. 36, 45 καί 54' βλ. 
Εάν. Κ. β ΐ η, ϋΐβ ίΙοΓβπΙίπβΓ ΒΓϊθίΒ&ιηιηΙυπ^, Ηβίδϊηΐά 1915, σσ. 71-72. 

4. ΡίυδΡΓβηοΚίάΘ’Οδίν&ΙϊθΓί, Οοάίοβδ βΓ&βοΐ Οΐϊΐδί&ηΐ βΐ ΒοΓ^ϊαηί, 
Ηοιώ&θ 1927, σσ. 18-19. 
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10 

Οΐιίδ. Η. IV. 12 

ί. 166*· 

Καθ' έκάστην ές τήν ήμετέραν φοιτώντα μνσταγιογώ δήθεν χρώμενον 

νεανίαν τοντονί,καί φωνής αντώκαI λόγου τονγε προφορικού, ει βονλει δε καί 

διδασκαλ.ικοΰ, μεταδιδόντος μου, ονδέποθ' οϋτως εϊδον ήδέως, ώς νϋν έώρακα, 

και ταΰτα δίκας ού μικράς όφλισκάνοντα υπερημερίας εϊνεκα,έν ή μέν αντώ 

5 καί τοΐς τον αυτόν άμιλλωμένοις δρόμον ζημίαν ον τήν τυχονσαν, όκνον δ' έ- 

μοι και λύπην προνξένηιΐε πάνν χαλεπώς έξ έθους διακειμένω, ει ποτέ γε τοι- 

οϋτο σνμβαίη, δ τοίς άλλοις έρμαιόν τι φαίνεται των μνσταγωγών, ήν τίνα 

λάβοιεν εγκοπήν. Αίτιον δή καί ούκ άλλως ?.έγω του δίκας μέν άφεΐναί 

οί οϋσας απαραιτήτους, αυτόν δ' εμέ πασών ηδονών ταυτησί τής ημέρας ηδο¬ 

νήν καί μόνην ήγήσασθαι ή προς ημάς τής τίμίας καί φιλτάτης μοι κεφαλής, 

τής σής άγιότητος, άφιξις παρ' αυτόν άγγελθεϊαα' τοσοϋτον γάρ ημάς νή τήν 

ΐεράν σου ψυχήν εϋφρανεν, οσον άν αποδήμων έπισκόποη· 6 πάντ' άριατος ηνία, 

ώ πόσα τής λαχούσης σε, ει θέμις είπεϊν, κατενξάμην, δτι δή κατφκισται πόρ- 

ρω των ήμετέρων ορίων, εν οντω μέν άπηγριωμένω χωρίω δσα γε τής* Ελλη- 

νίδος γλώττης καί έθους, ο ντο) δ' άπωκισμένω τών δσα γε καθ' ”Ομηρον φάναι 

άνίσχει χρηστών ή ροδοδάκτνλος ήώς. ει δέ γε βούλοιτό τις νπεραπολογουμέ- 

νον μου δέξασθαι, έκείνη μέν αφήσει τον έγκαλείν — τα γάρ ακούσια καί άνεν- 

θννα —, ακούσει δέ τήν άναγκαιοτάτην τών αιτιών, ώς τοντ’ εγεγόνει προνοίας 

ούκ ανεν, τής αεί προσηκόντως διοικούσης τά πάντα, ίν' εξημέρωση τής έσπέ- 

Γ. 166ν ρας τό άγριον τή σή αρετή καί | ζνγώ τον νόμου καθυπόταξη το πρώην αφή¬ 

νιαζαν καί άτακτοϋν. καί γοΰν ει τις οντωσί διανοήσοιτο, εϊποιγ' άν τα όντα. 

Τούτοις δή κατεπάδιον τώ θνμουμένο) κατ' Εύριπίδην, δν ώς άλλο πυρ 

ό σός υπανήπτε πόθος, τό κακώς άγορεύειν τήν αέ λαχοϋσαν, τό πλεϊστον 

άφήρουν τής λύπης' ή δή τάς άράς ή καί τάς βροντάς είπεϊν, οίμαι, τοΰ κακώς 

άκούειν αεί κατορρωδήσασα μόλις μέν άλλ' ούν ποθεινόν άποδίδωσι φέρονσα. 

δι & τοι καί περιπτυσσόμεθά σε, τήν Θανμασίαν ψυχήν, ταντηί τή γραφή, 

επειδή γ' εκ τον παραυτίκα τής κατ' δψιν ομιλίας άπολαϋσαι ή κάκιστ' άπο- 

λονμένη λειτουργία μοι ούκ άνήκεν. 

15 

25 

8 τοΰ: τό οο<3. 15 άπφκιαμένην οο(1. 24 οίμαι δϋρΓΟβΟΓ. 25 μόλις μέν. γρ 
χρόνιαν μέν ίη ΙΠ3Γ§. 26 ταυτηνί 00<1. 

15 ”0(χ. Ζ 175, β 1. 

22 Εύρ. Εκάβη 299. 

*Ως καθίσταται φανερόν έκ πρώτης άναγνώσεως, 6 άρχιερεύς της επι¬ 

στολής £χει πολλά κοινά γνωρίσματα προς τον ήμέτερον Γρηγόριον και τήν 
αρχιερατικήν δραστηριότητα αύτοΰ: 
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Οί') Ό παραλήπτης φαίνεται λόγιος· διό καί ό Νεαμονίτης απευθύνεται 

αύτω διά χωρίων του Όμήρου καί του Εύριπίδου (στ. 15Ί6, 22), είναι δέ 

επί πλέον άνήρ κεκτημένος ικανότητας (αρετήν, στ. 20) έπιτελέσεως δύσκο¬ 

λου ποιμαντικού καί διοικητικού έργου. 

β') *Η αποδημία αύτοΰ δυνατόν νά μή διήρκεσεν επί πολλά έτη, διότι ό 

επιστολογράφος φέρεται μιμνησκόμενος συνεχώς του παραλήπτου καί μή 

εϊθισμένος είσέτι εις την απουσίαν αύτοΰ (στ. 9 κέξ.). 

γ') Ή λαχοΰσα τον αρχιερέα επισκοπική διοίκησις κεΐται έν τή εσπέρα1 

(στ. 19-20), εις τό άκρον των ορίων τοΰ κράτους (πόρρω των ήμετέρων 

ορίων2 3, στ. 13-14), περιλαμβάνει δέ εις τούς κόλπους αυτής ποίμνιον δυνάμε- 

νον νά όνομασθή άπηγρίωμένον (κατά τά μέτρα τής κρίσεως των λογιών) ώς 

ξένον πρός την Έλληνίδα γλώσσαν καί τά έθη καί προφανώς μή Ικανοποιούν 

λόγιον ιεράρχην καταπεμφθέντα έκεΐσε, ώς καί παλαιότερον τον Θεοφύλακτον 

ή Άχρίς*, λόγω τοΰ ομόρου Σλαυϊκοΰ καί Αλβανικού4 5 στοιχείου. Φέρει δέ 

εις μνήμην ή αποστροφή αΰτη καί τάς χρονικώς εγγύς κρίσεις τοΰ Νικηφόρου 

Γρήγορά περί άναλόγου άτμοσφαίρας έν τή πόλει Στρουμμίτση τής αυτής αρ¬ 

χιεπισκοπής, ένθα οδτος διερχόμενος πρεσβεύων έώρτασε τό Πάσχα τω 1326®. 

δ') Ή αρχιερατική έδρα αντιμετώπιζε προβλήματα απειθαρχίας καί ατα¬ 

ξίας τοΰ ποιμνίου, όσον καί άν οί στ. 19-21 τής έπ. φαίνονται ένέχοντες δόσιν 

υπερβολής πρός έξαρσιν τοΰ έπιτελεσθέντος έργου τοΰ άρχιερέως. 'Η συμβολή 

τοΰ επισκόπου ήτο ή έξημέρωσις τοΰ άγριαίνοντος καί ή επιβολή τής νομίμου 

τάξεως, όπερ έχει ήδη έπιτελεσθή’ διό καί έπανήλθεν ούτος καί δεν συζητεΐ ό 

Νεαμονίτης τό ενδεχόμενον νέας άναχωρήσεως αύτοΰ. 

ζ ) Τό ότι ό παραλήπτης τής έπ. ονομάζεται επίσκοπος, ενώ ό Γρηγόριος 

είναι αρχιεπίσκοπος, δεν αποτελεί σοβαρόν κώλυμα, διότι είναι συνήθης, ώς 

γνωστόν, ή χρήσις τοΰ υπό τήν άρχαίαν έννοιαν όρου επισκόπου ώς προϊσταμέ¬ 

νου εκκλησιαστικής παροικίας αδιακρίτως καί επί αρχιεπισκόπων καί επί μη- 

1. Περί τής διακρίσεως της Βυζαντινής επικράτειας είς έφαν ή ανατολήν καί δνσιν 
ή έσπέραν βλ. παρά Στ. Κυρίακίδη, Βυζαντιναί μελέταί, IV, σ. 367, σημ. 2· 

πβ. καί Γ). I. Οθογ£&ο&8, ΤΚο Ν&πιβ «Αδϊ&» ίοτ ίΐιβ ΟοηΙΐηβηΙ; ΙΙβ ΗΐδΙοΓγ βηά 
Οπ§ίη, Ν&ΠΊ63 17, 1969, σ. 46. 

2. 'Η γενική ορίων μεριστική, ώς παρά Γ. Βερναρδάκη, Λεξικόν Ερμηνευ¬ 

τικόν, 21918, σ. 923, έν λήμματι πόρρω. Βλ. καί τό σύγχρονον λεξικόν του Άνδρέου Λο- 

παδιώτου, Α. Ν α υ ο 1ί, Ββχΐοοη νϊηάοθοηβηδβ, ΡβΙβΓδ1)υΓ£ 1867, σ. 155, άρ. 114. 

Εκτός των ορίων άλλως τε καί είς άλλογλώσσους έν τή εσπέρα δέν έχομεν τότε έπισκο- 

πάς τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πβ. καί Καντακ. I, 55 : I, 280,2-3. 

3. Βλ. τά παρά Ρ. Π & ιι I ί θ γ. ΤΚόορΚγΙ&οϊθ <ΓΑο1ιπ<1&, ϋίδοοιίΓδ, ίΓ&ίΙόδ, ροό- 

δΐθδ, ΤΙίβδδ&ΙοπΐοιαΘ 1980, σσ. 28-29, χωρία καί πβ. καί Δ, Ξ α ν α λ ά τ ο υ, Θεοφύλακτος 
ό Βουλγαρίας καί ή δράσις αύτοΰ έν Άχρίδι, Θεολογία Ι£ , 1938, σσ. 228-240. 

4. Πβ. τάς είδήσείς τοΰ Καντακουζηνοΰ I, 55: I, 279,22 - 280,5. 

5. Γρηγοράς VIII, 14: I, 379,9-28. 
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τροπολιτών έχόντων ύπ’ αυτούς επισκόπους. Έκ τών συγχρόνων άρκεϊή μαρτυ¬ 

ρία τού Γρήγορα: ταντα διεξελθών όμόστιχα λέγειν έδοζα τοΐς έλλογιμωτέροις 
τών έ π ι σ κ ό π υ> ν (ϋο. των μετεχόντων τής έν ΚΠόλει έν δήμο όσης συνό¬ 

δου) τοϊς τε άλλοις και μάλιστα Δυρραχίου τφ πάνν, δς ηολιά βίου καί αυνέ- 

σεως όξντητι και μεγαλοφυια γνώμης διέπρεπεν έν τοϊζ έπισκόηοις, λο'γφ τε 
τήν αρετήν κόσμων και αρετή τον λόγον1. Αλλά και ή άνάληψις τοιούτου, 

οιον περιγράφεται, έργου εις τήν εσχατιάν τής επικράτειας δέν θά ήτο προφα¬ 

νώς άποστολή τών περιωρισμένων διοικητικών δυνατοτήτων ενός έπισκόπου 

τελοΰντος π.χ. ύπό τύν Άχρίδος. 

Αί ιδιότητες αδται τού παραλήπτου τής επιστολής τού Νεαμονίτου και ή 

φύσις τού έργου αυτού ευρίσκουν άντιστοιχίας προς οσα περί Γρηγορίου Βουλ¬ 

γαρίας λέγουν ό Γαβράς καί ο Μετοχίτης1. Σημειωτέου δέ οτι έτέρα αρχιερα¬ 

τική έδρα τής «εσπέρας» κατά τήν εποχήν εκείνην δέν φαίνεται έμπίπτουσα 
είς τύ πλαίσιον τών άνωτέρω ιστορικών προσδιορισμών. "Ισως μόνον επί τής 

γειτονικής μητροπόλεως Δυρραχίου πλουτούσης τότε ομοίως λόγιον αρχιε¬ 

ρέα, τον ομώνυμον Γρηγόριον, δύναται νά γίνη συζήτησις περί συσχετισμού 

προς τά τής επισκοπής τής έξεταζομένης επιστολής1 άλλ’ ήδη άπο τού 1306 

ή μητρόπολις έχει κατακτηθή ύπό του Φιλίππου τού Τάραντος καί εξακολου¬ 

θεί τελούσα ύπό άνδεγαυϊκήν διοίκησιν, κειμένη πλέον εκτός τών ήμετέρων ο¬ 

ρίων. Καί ούτω τά προβλήματα τής μητροπόλεως εΐναι συναφή προς τήν ξε¬ 

νικήν κατοχήν καί οόχί προς απειθαρχίαν καί άταξίαν ποιμνίου. "Αν δέ ληφθή 

ύπ’ όψιν ότι ό μητροπολίτης, κατακτηθέντος τού Δυρραχίου, έξεώσθη καί έ- 

κτοτε παραμένει μονίμως έν ΚΠόλει, ώς τουλάχιστον συνάγεται έκ τών δια¬ 

θεσίμων πληροφοριών, δέν δύναται νά γίνη λόγος περί δραστηριότητος αύτοΰ 

έν τή λαχούση κατά τούς χρόνους τής άρχιερατείας καί τής παραιτήσεως τού 

Γρηγορίου Άχρίδος, εποχήν είς ήν θά δειχθή έν συνεχείς ότι δύναται νά άνα- 

χθή ή σύνταξις της επιστολής τού Νεαμονίτου. 

Ή παρουσία τού Γρηγορίου Δυρραχίου έν ΚΠόλει («υποψηφίου» οντος 

τώ 1304) υποτίθεται ήδη άπό τού 13Θ6 καί έκτοτε παρακολουθεΐται κατά 

ί. Ιστορία X, 8: Ι,520,ΐ-β. Περί τοϋ Γρηγορίου Δυρραχίου τούτου βλ. ευθύς κατω¬ 
τέρω. 

2. Έρωτάται δέ άν ή μαρτυρουμένη διαγωγή τοϋ άπειθαρχοΰντος ποιμνίου αύτοΰ 
δύναται νά σχετισθή πρός τήν ήδη πρό 1313/4 πρώτην διοίκησιν του Συργιάννη Φιλανθρω- 
πηνοΰ έν τφ χώριρ της άρχιβπισκοπής τελοΰντος «μερικής κεφαλής» Βελεγράδων, Σφη- 
ναρίτζης καί Αύλώνος (περί ής βλ. παρά Κ. Κ ύ ρ ρ η, Τό Βυζάντιον κατά τόν ΙΔ' αίΜ I, 
σ<Τ· 13, σημ. 17, 15-19), δτε ούτος εΐχεν άρχίσει άναπτύσσων ύποπτον δραστηριότητα πα- 
&έχ<υν πράγματα τοΐς όμόροις Τριβαλλοϊς, ΑΙτωλοίς «αί Άκαρνάσιν (Γρηγοράς VIII, 4: 
λ 297,4 - 298,13). Ένταϋθα δέν πρέπει νά γίνουν δεκταί αί σχετικαί χρονολογικαί υπο¬ 
θέσεις τοΰ .1. Β. ν & η ϋ ΐ β Ιθ η, Νΐΐι. Ογ6£ογ35 ΚΙιοιη. ΟββΛίοΜθ, ΙΙ/1, σσ. 123-125. 
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μακροτερα ή βραχύτερα χρονικά διαστήματα μέχρι του έτους 1343/4, Τά 

κατ’ αύτόν εΤχον συγκεντρώσει παλαιότερον11 ενταύθα θά προστεθή μία μόνον 

είσέτι παρατήρησις έν οψει των ύπ’ άρ. 4033, 4546 καί 4547 λημμάτων του 

ΡΚΡ. *Η έμφάνισις κατά το έκδεδομένον κείμενον τού ύπ’ άρ. 11 εγγράφου 

τής μονής Κουτλουμουσίου, χρυσοβούλλου του βασιλέως Ανδρονίκου Β' του 

Φεβρουάριου 1322 ύπέρ τής μονής Άλυπίου2, έν ταΐς τρισίν ύπογραφαΐς των 

ύπογραφόντων τό άντιβληθέν ίσον (στ. 50) του μητροπολίτου Δυρραχίου καί 

ύπερτίμου Γεωργίου ήγαγε τούς συντάξαντας τα ανωτέρω λήμματα εις 

την ύπόθεσιν ότι κατά τούς χρόνους τούτους άπαντώσι τρεις μητροπολΐται 

Δυρραχίου: πρώτος ό μαρτυρούμενος άπο τού 1304 μέχρι τού 1316 Γρηγόριος, 

δεύτερος 6 μαρτυρούμενος τφ 1322 Γεώργιος καί τρίτος ό Γρηγόριος των έτών 

1324-1343 /4. Καί ούτως έδιχοτομήθη καί άπεδόθη ή παραδεδεγμένη μακρά 

άρχιερατεία εις δύο Γρηγορίους, παρεμβαλλομένου Γεωργίου τινύς αγνώστου 

άλλοθεν, ώστε νά θαυμάζη τις επί τή σπουδή τού οικουμενικού πατριαρχείου 

ύπως πληροί έδραν έμπεριστάτου μητροπόλεως βραχύ μετά τάς ύποτιθεμένας 

εξόδους τού α' καί τού β/ άρχιερέως αυτής, καθ’ δν χρόνον προς συντήρησιν 

του πρώτου άπενεμήθη αυτφ κατ’ έπίδοσιν ή μητρόπολις Σηλυβρίας (1316). 

’Αλλ’ ή έρευνα πρέπει νά έπανέλθη εις την παραδοχήν τής μακράς άρχιερα- 

τείας ένος καί μόνου, τού γνωστού λογίου Γρηγορίου, διότι ό Γεώργιος τού 

1322 εΐναι ανύπαρκτος, προελθούσης τής παρουσίας αυτού εις τούς ύπογρά- 

φοντας το ϊσον τού χρυσοβούλλου έκ παραναγνώσεως τού ορθού (στ. 50): 

Ϋ ό μ{ητ) ροπο{λί)τ(ης) δνρραχίον καί νπέρτιμος γρ{η)γόριος, ώς φαίνεται έκ 

τής παρατιθέμενης άποδόσεως τής υπογραφής αύτού κατά το συνοδεύον την 

έκδοσιν τού ύπ’ άρ. 11 εγγράφου τής μονής Κουτλουμουσίου πανομοιότυπον3. 

Καί ούτω κατέχομεν καί την υπογραφήν τού έν λόγω ιεράρχου. 

ί. Κουρούση, Μαν. Γαβαλάς, Α’, σσ, 225-228, ένθα βλ. καί τά Ιστορικά περί 
Δυρραχίου. Βλ, καί Ρ 3 I ο υ γ ο 8, 0·3ΐ)Γ38, ϊ, σ. 43, άρ. 33. 

2. Ρ. Β 6 πι β γ 1 β, ΑοΙβδ άβ Κυΐΐυπιυδ, Ρ&πδ 1946, σ. 64, Ό 6 ) % β γ, Κβββ- 

8ΐ6Π, 4, 2474. 

3. Κατά ταΰτα το έν ΡΚΡ ύπ’ άρ. 4033 λήμμα καταργεΐται, τά 8έ ύπ’ άρ. 4546 καί 
4547 συγχωνεύονται εις έν. 
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’Λλλ’ ότι ο επίσκοπος ούτος της «εσπέρας)} δύναται νά ταυτίσθή προς τον 
Γρηγόριον Βουλγαρίας μαρτυρεί καί. δ άνιχνευόμενος χρόνος τής συντάξεως τής 
επιστολής. Τό σωθέν μικρόν έπιστολάριον τού Μαξίμου Νεαμονίτου φέρει 

τινάς ενεπίγραφους έπιστολάς άπευθυνομένας είς πρόσωπα μαρτυρούμενα καί. 

άλλοθεν ότι έβρασαν κατά τούς χρόνους τούτους: 'Η έπ. 7 πέμπεται «τ&) μεγά- 

λω λογοθέτη τφ Μετοχίτη» (φφ. 169ν-170**) καί έχει άρα γραφή μετά τήν 
κατά Μάρτιον 1321 άνάδειξιν αύτοΰ είς τό αξίωμα τούτο καί προφανώς μετά 

τήν λήξιν τής πρώτης τοόλάχιστον φάσεως του έμφυλίου πολέμου (Ιούνιος 

1321), όν υπαινίσσεται ή έπ. διά τής φράσεως: έπεί <5’ ό χρόνος καί ννν τήν οί- 

κείαν τροπήν καί άναστάτωσίν1 ίφερε... Αί έπ. 8 καί 9 έπιγράφονται: 

«Γρηγορίω τφ Κλειδφ καί κριτή» καί «τψ αυτί»)) (φ. 170 Γ*ν) άπευθυνθεΐσαι 
είς τον παραλήπτην πριν άναδειχθή είς καθολικόν κριτήν (1329), διότι τούτο 

θά έμνημονεύετο έν τή επιγραφή2 3, είναι δέ γνωστόν ότι κατεΐχεν ούτος τό α¬ 

ξίωμα τού δικαιοφύλακος τής μεγάλης Εκκλησίας, μαρτυρούμενος άπό τού 

έτους 1313 (ΡΒΡ 11781®). 'Η έπ. 11 «Ιωάννη τώ Κρίτοπούλψ» (φ. 171**) 

άπευθύνεται είς τδν παρά ΡΒΡ 13815 σύγχρονον όμώνυμον. Αί δέ έπ. 12 καί 13 

(φφ. 171Γ-172ν) έχουν παραλήπτην τον υιόν τού έπιστολογράφου Ίωάννην 

Καλαμπάκην (ΡΒΡ 10252) μη μαρτυρούμενον άλλοθεν. Τέλος ό έν τή άνεπι- 

γράφω έπ. 14 (φ. Ι72ν) μνημονευόμενος ζών σεβαστός Άτζύμης, προς δν 

ΐσως απευθύνονται καί αί ανεπίγραφοι έπ. 2 καί 10 (φφ. 166ν-167ι·, 170ν- 

171Γ), είναι ό γνωστός άπό τού 1311 περίπου δομέστίκος των ανατολικών θε¬ 

μάτων καί είτα κοιαίστωρ πανσέβαστος σεβαστός Μιχαήλ Άτζύμης παρα¬ 

λήπτης καί τού Μιχαήλ Γαβρά πολλών έπιστολών καί φίλος των λογίων (ΡΒΡ 

1633). Ό δέ οϊκ. πατριάρχης παραλήπτης της άνεπιγράφου έπ. 4 (φ. 167Γ~ν), 

τής γραφείσης ώς έκ προσώπου χήρας τίνος γυναικός γενομένης μοναχής, ήτις 

λέγει προς αυτόν: τώ πρώτφ άρχιερεϊ (80. Χριστψ) τω τήν προεδρίαν 

τ αν την δόντι άθλον τής σής άρετής καί περαιτέρω: ... ή σή άγιότης τό 

παντός μάλιστα τον άληθώς άρχιερέα χαρακτηρίζον καί κινδυνενον ήδη (80. 

τό φιλανθρωπεύεσθαι) τψ π εριόντι τής σ α ν τ ον σοφίας άνα- 

κτησάσθω' εί δ* ώς περίφημα τι, παρ* φ καί σοφίας θρόνος καί λ ά¬ 

γος εστί, τούτο παραρριφήσεται (Ματθ. ιε' 27, Α' Κορ. δ' 13), προς τίνος 

1. "Οτι πρδς χαρακτηρισμόν του τότε έμφυλίου πολέμου χρησιμοποιούνται άνάλογοι 
όροι (σύγχνσις, καιροϋ άνωμαλία) βλ. παρά ϋ. V. Β ο 8 ο Ιι, Κ&ϊδβΓ ΑπάτοηΠιοδ III. ..., 
σ. 21, σημ, 1. Πβ. καί Κ. Π. Κ ύ ρ ρ η, Τό Βυζάντιον κατά τόν ιδ' αίώνα, I. Ή πρώτη 
φάσίς του έμφυλίου πολέμου Λευκωσία 1982, σσ. 50-52. 

2. Περί της άποδόσεως του τίτλου του κοιτοϋ είς άνωτέρους πατριαρχικούς άρχοντας 
βλ. παρά I. ϋ&ΓΓουζέδ, ΚβοίιβΓΟΪιβδ 8α γ Ιβδ όφφίκια άβ Ι’Ε^Ιΐδβ Βγζ&ηίίηβ, Ρ&- 

1*Ϊ8 1970, σσ. 158-160. 
3. Βλ. καί Ο. Ρ&ΙουΓοβ-Τ. Κ γ ϊ 8 ο Η β γ, «ίοίι»ηηβδ Καηΐβΐίαζοηοδ Ου- 

Βοϊήοϊιΐβ ..., I, σ. 283, σημ. 305. 
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άλλον λόγος τοϋ καλόν τούτον χρήματος εαεται; είναι πρόδηλον ότι πέμπεται 

εις τον ού προ πολλοΰ έκλεγέντα (12. Μαΐου 1315) οικουμενικόν πατριάρχην 

'Ιωάννην ΙΓ' Γλυκόν (ΡΕΡ 4271), λόγιον και σοφόν, πρέπει δέ νά έγράφη μέ¬ 

χρι περίπου των άρχών του 1316, άτε μνημονευομένης λόγω τοΰ προσφάτου 

τής άναρρήσεως εις τον πατριαρχικόν θρόνον. Λαμβανομένου δέ ύπ’ οψιν ότι αί 

έπιστολαί έ'χουν κατά τά φαινόμενα διαταχθή κατά την χρονολογικήν σειράν1, 

δεν εΤναι αδύνατον ή προ τής έπ. 4 κειμένη έπ. 1 νά έπέμφθη λήγοντος του έτους 

1314 ή τό πολύ άρχομένου τοΰ 1315, ευθύς ώς ήγγέλθη ότι ό Βουλγαρίας Γρη- 

γόριος επιστρέφει από τής λαχούσης καί υποβάλλει την παραίτησιν. Καί οΰτω 

τά χρονικά όρια τοΰ έπιστολαρίου προσδιορίζονται εις τά έτη 1314-1323θ&. 

Β' 

Κατωτέρω επανεκδίδονται αί σωζόμεναι τρεις έπιστολαί τοΰ Βουλγαρίας 

Γρηγορίου2, παραδιδόμεναι εν κώδ. νϊηά. Ιΐιβοΐ. %ν. 203, φφ. 21ν-23Γ τοΰ 

ιδ' αί. 'Η παλαιοτέρα έκδοσις του Σ π. Λάμπρου (Έπιστολαί ανέκδοτοι 

τοΰ Βουλγαρίας Γρηγορίου, ΝΕ ΙΔ, 1917-1920, σσ. 342-346) ώς γενομένη 

εν σπουδή καί μετά τον υπό τάς γνωστάς άντιξόους συνθήκας θάνατον αύ- 

τοΰ (| 1919) περιέχει σφάλματα είτε εκ παραναγνώσεων είτε εκ πλημμε¬ 

λούς τυπογραφικής έπιμελείας άνιχνευθέντα κατά την άνάγνωσιν τοΰ κώδικος, 

επειδή δε καί ό γενόμενος τότε σχολιασμός πρέπει σήμερον νά άναθεωρηθή έν 

πολλοΐς, επαναλαμβάνεται ή έκδοσις, έν ή αί άνορθογραφίαι τοΰ κώδικος καί 

αί άτέλεΐαι τής προηγουμένης έκδόσεως διορθοΰνταί σιωπηρώς. 

1. Έπ. 4 (1315/6), έπ. 7 (1321), έπ. 12 (ό'τε άνερριπίσθη τά δεινά καί πάντ άνα- 

τέτραπται... (φ, 171ν), ήτοι διαρκούσης της β' φάσεως τοϋ έμφυλίου πολέμου —1321-1322), 

αί δέ έπ. 12 καί 13 κείμεναι έν χρονική άκολουθίφ προϋποθέτουν τήν έπ. 5 ώς πβριέχουσαι 
τήν διάψευσιν της έν έκείνη μαρτυρηθείσης τό πρώτον διαδόσεως περί θανάτου τοΰ άποδη- 

μοΰντος υίοϋ τοΰ Νεαμονίτου. 
2. Περί των λοιπών γνωστών έργων αύτοΰ (έπιγραμμάτων, άκολουθίας, στιχηρών [;]) 

βλ. παρά I. ίβνέβηΐίο, Τννο Ροβηΐδ ..., σ. 12. 
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νίηά. Πιβοΐ. £Τ· 203 

; 21ν Τον Βουλγαρίας κυροΰ Γβηγορίον έπιστολαί 

1 

10 

15 

Ίίπτόμην άν μακροτέρων γραμμάτων των προς την σήν ιερότητα, δ 
ποίεΐν εϊωθα, ει μη αε διά ταχέων οψεσθαΐ την φίλην μοι και αεβαομίαν έμελ- 

λον κεφαλήν, έπει δέ τά καθεστώτα τούτο δίδωοι νοεΐν τε καί λέγειν, πείθει δέ 

τούτο προ πόντιον αυτά τά βασιλικά θεία γράμματα τά προς τήν σήν ιερότητα, 

των τοιοντων μοι λόγων τό νυν είναι εκεχειρία, τί δει γράφειν, έξάν από στό¬ 

ματος το τής ψυχής βονλάμενον λέγειν κάκεϊνα λέγειν, ά δη μέτρον τε επιστο¬ 

λής υπερβαίνει καί ούδ’ οϊόν τέ εστι γράμμασιν άψνχοις παντί τφ τνχόντι 

προσδιαλεγομένοις ταϋτα πιστενειν; νόμφ δή μόνφ τον προσειπεϊν σε τά πα¬ 

ρόντα χαράττομεν πάνθ’ εξής ταμιεύοντες έρείν από στόματος. Ποοσεί- 

ρησο δή καί χαίρε καί ύγίαινε τής ήμετέρας ύπερευχόμενος μετριότητας" καί 

τον καλόν κ αγαθόν Μογλαίνων επίσκοπον — τοντο γάρ παρ’ ήμϊν έστιν, κάν 

οί τον κώνωπα διυλίζοντες οΰτοι, καταπίνοντες δέ τήν κάμηλον άπαρέσκονται — 

τοντ αυτό κέλευε καί πείθε τάς υπέρ ημών ικεσίας προσάγειν Θεώ, τό λειπό- 

μενον τής ζωής ημάς διαννειν, ό)ς εύάρεστόν έστιν αύτώ. έλθοις δέ καλώς, καί 

τοϋθ' οσάκις αν τις άριθμείν δύναιτο, νγιαίνων όμον τε καί ευθυμών, οπερ ημείς 

καί βουλόμεθα καί εύχόμεθα. 

3 δίόωσι ίη Γ&3. 6-7 αποστολής οοό. 7 παντι ; ταντ'ι εοό. 9 ταμιεύοντες θ οοΐΎ. 

1,4 γραμμάτων: Ώς γνωστόν ή λ. γράμματα (πληΟυντ.) σημαίνει τήν έπιστολήν, 

ένω γράμμα (ένικώς) Ονομάζεται τό έγγραφον, 

6-7 μέτρον επιστολής: Στερεότυπος έπιστολογραφική ϊκφρασις, περί ής βλ. παρά 
Ν. Β. Τ ω μ α 8 ά κ γ), Βυζαντινή έπιστολαγραφία, ΆΘήναι 1969-1970, σσ. 89-90. 

12 Ματθ. κγ' 24. 

2 

Τον αύτοΰ (Τφ μεγάλφ λογοθέτη κυρφ Θεοδώρφ τφ Μετοχίτη) 

Σοφότατε, ούχ ήττον δέ τούτου φίλτατέ μοι μέγα λογοθέτα, ενδαιμο- 

νοίης, ώς άρ εγώ βούλομαι τε καί εύχομαι. Περί τής μοναζούσης δείνα, 

τής δυστυχούς μάλλον ή ασθενούς, όπόσα άνήνεγκα τφ θεοσοφώ καί άγίφ μου 

βασιλεϊ καί ό'του χάριν καί 8τε οϊδέ σου πάντως τό μεγαλοφυές καί άναδιδά- 

I. 22Γ σκειν ού χρή· άνήνεγκα δέ δή τη | νικάντα όπόσα άνήνεγκα, ούκ είς οίκτον τόν 
φιλανθρωπότατον έκκαλουμένος, άπαγε — ή γάρ άν μανίαν έγκαλείσθαι δί- 



538 Σταύρου Ίω. Κουρούση 

χαιος ήν ώς νήχεσθαι δελφϊνα διδάσκων ή αετόν ϊπτασθαι, ταϋτα δή τα έκ 
παροιμίας* εατι γάρ έστι φύσις αντω τό χοΐοΰτον ώς που καί πνρός τό θερμαί- 
νειν καί τό ψύχειν χιόνος —, αίτιας δέ γε ώνπερ ψενδώς κατηγόρηταί την αν- 

10 θρωπον απολυόμενος, άλλά νϋν εοικε παλινωδίαν αδειν καί εις οίκτον της τα¬ 

λαίπωρου προκαλεϊσθαέ σον την σοφίαν τον άφαίρεθέντος εξ αυτής γηδίον χά- 

ριν, εις δ μετά Θεόν τον τραφήοεσθαι μετά των συνόντων αυτή γραϊδίων τάς 
ελπίδας έσάλενε. Γενοϋ τοίννν δέομαι τον παράκλησιν προσενεγκεϊν τω 
φιλανθρωποτάτω μου δεσπότη καί βασιλεΐ υπέρ ανθρώπου δυστυχούς καί 

15 έλεεϊσθαι πρεπούσης έφ3 οϊς τοϊς υπό κατάραν ώμίλησεν, καί άπολνθήναι τό 
γήδιον προθυμήθητι, 'κλαίειν μετά χλαιόντων χαί χαίρειν μετά χαιρόντων3 

οφειλών καί προ τούτον νόμον έχων ώσπερ αρα χάγώ, δς τάδε τά γράμματα 
χαί άκοντα χαράττειν άνέπεισεν. εχθρούς τε φιλεϊν καί υπέρ αυτών ενχεσθαί. 
καί οϊδ* οτι άνύσεις — τούτο γάρ μοι τό συμπαθές τοϋ αγίου μου υποτίθεται 

20 βασϋ.έως — καί ψυχάς πεινώσας εμπλήσεις’ ον την άντίχαρίν όπόση σοι κείσε- 
ται προς Θεόν 'ύπέρ πρεσβυτέρονς3, τό τοϋ θείου φάναι Δανΐδ, ονκ ίσως, πάν¬ 

τως δέ γε ' συνήκας3. 

15 υπό : ΰπέρ οοά., 8θά οί. Οαΐ. 3, 10. 

16 'Ρωμ. ιβ' 15 17 πβ. Ίω. ιθ' 7 18 Ματθ. ε' 44 21-22 Ψαλμ. ριη' 100 

3 θεόσοφος: Έπί βασιλέως βλ. χρησίμοποιούμενον τδν δρον έν Ο. Κοδοΐΐ, "Ο¬ 

νομα βασιλείας, ^νίβη 1978, σ. 140. 

7Ε. Ε. αΕβιιΙδοΙι-Γ. Ο.δοΐιηβίάβννϊιι, ΟοτρυΒ Ρατοβηι. §γμ τ. 1, 

σ. 35, τ. II, σ. 24. 

20 ψνχάςέμπλήσεις : Πβ. Έρμα Ποιμ. V, 3, 7. 

3 

Πολλά κάγαθά σοι γένοιντο, ποθεινότατε μοι παίδων καί τιμιώτατε, άνθ’ 

ί. 22ν ού με μερίμνης καί τον περί σέ δέους | έξέλυσας γράμμασι δηλώσας έν οϊς τε 
εϊης καί τούτοις απασιν άγαθοϊς. νή γάρ τάς των πατέρων θεσπεσίας εϋχάς 
καί την τής εμής ψυχής σωτηρίαν ονκ ήν δτε τής περί σου μερίμνης εκτός έω- 

5 ρώμην, άλλ3 αεί δήτά σε φανταζόμενος αεί δήτα καί ήγωνίων, μή πού τι καθ* 

οδόν των αηδών σοι συμβαίη, δ δή τοϊς όδενουσι συμβαίνειν φιλεϊ καί μάλιστα 
τοϊς πλωιζομένοις. τω τοι καί των παριόντων άεί διεπυνθανόμην ει τις τι τού- 

των χρηστόν άκήκοε περί σοϋ, ώς άν εγώ τούτο μαθών φροντίδος άπαλλαγείην. 

έποίει δέ τοϋτό με πάσχειν καί τό άηθές σοι των πόνων, μάλιστα δέ τό τοϋ εί- 

10 πόντος σοφού δύο δακτύλους τούς πλωιζομένους διίστασθαΐ τοϋ θανάτου, 6~ 

πόσον δηλαδή καί τό πάχος τής τής νηός σανίδος, καί δή καί τό των παροι¬ 

μιών, τής μέν Γει> γή πένεσθαι μάλλον ή πλουτουντα πλεϊν3, τής δέ 'ήν δύνη 
βαδίσαί, μή πλεύσης3 λεγούσης, πάντα πλουν άποτρεπουσών. Νυνί δ3 
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I. 23 

25 

έπεί τούτον πόντιον άπήλλαγμαι έλέφ τον κρείττονος, ήπερ εϊρηται, ερρωμαι 
15 μέν, ιός αυτός τε ευχή, κάγιο — πείθομαι γάρ σε ταύτά μοι σννενχεσθαι —, 

έρρώσθαι δε και την καλοκαγαθίαν την σήν, ώς αυτός βούλομαι, έν ενχαϊς αεί 
τίθεμαΐ’ εϊη γάρ αν τόδε τον πόθον μοι πλήρωσις· πλήν ύγιαίνων και εύ 
πράττο)ν μέμνησο μοι φιλοσοφίας, θείας όμον τε καί ανθρώπινης — καί γάρ 

ούδ' αυτή σοι κατ' ένίονς κτηνώδεις των παρ' ήμϊν, οι μηδέν των αυτής έπαΐ- 

20 Βίν δυνάμενοι, ξύλινοι οντες άτεχνώς, έπειτα ληροϋσίν ατας τινάς καί λήρους 

συμπλέκοντες, άσνντελής εις την υψηλήν τε καί άνω βαίνουσαν, ανντέλουσα δέ 

μάλιστα καί πρός αυτήν ταντην χειραγωγούσα οϊάτις θεραπαινίς δεοποίνη μάλα 
σεμνή σεμνώς εξυπηρετούμενη | καί προσφνώς—, έπείπερ εγγύς σοι καί πλησίον 

ο γε φιλόσοφος' καί σννήκας πάντως δν Ιγώ φημι εγγύς είναι σου καί πλησίον. 

μέμνησο δέ καί τής ώς ημάς σε φερούσης αψασθαι την ταχίστην. καλή μέν γάρ 

καί ή Τραπεζοϋς καί πλείστων όσων καλλιών, εν καλώ μέν γης ιδρυμένη, εν 

καλώ δέ θαλάσσης, ώς πού μοι καί το τής γεωγραφίας νφηγεϊται πινάκων, καί 

περιλάλητος εν πάσαις ταϊς ύφ' ήλιον πόλεσι. καί τό ϊπποις δέ περσικοϊς έπο- 

χεϊσθαί σε, ώς που δεδήλωκας, καί εφεπομένους έχειν καί προπομπεύοντας καί 

30 ύπό των αυτόθι καλεϊσθαι ραββί καί τό καί τό κεκτήσθαι, καλόν μέν — πώς 

γάρ οϋ; —, εϊ τις πρός αυτά ταΰτα βλέπει, άλλα μή πρός φιλοσοφίαν την πάντα 

ταντα διαπτνουσαν καί λήρον ήγονμένην σαφή, φιλοσοφίαν την όντως, ής μύ¬ 

στην σε γενέσθαι πολλάκις ηνξάμεθα. Κωνσταντινούπολή δέ τό Θαύμα τής 

οικουμένης ή θέατρον. άλλ' έπίσχες ενταύθα μηδ' επανέρη πόσον τι τό τούτης 

35 διάφορον ουδέ γάρ δυνήσει τούτο μέτριο περιλαβεϊν. τό γονν τούτης Τραπε- 

ζοϋντα άλλάξασθαι 'χρύσεια χαλκείων* κατά τήν παροιμίαν έστιν άλλάξασθαι. 

'Ά δ' εφησθα λυπεΐν σε, αυτά δη ταϋτα λυπεϊν οϊου κάμέ, πείθομαι δέ 

καί πάντας τους φοβούμενους τον Κύριον καί μή μόνα τά εν ποσί καθ ορών τας, 

αλλά τινα καί τού μέλλοντος τιθέμενους τήν πρόνοιαν, πλήν 'φέρειν ανάγκη τάς 

παρεστώσας τύχας , φησίν 6 είπών, καί Θεού δεϊσθαι διά παντός ϊλεων ήμϊν 

40 έπιδεϊν ώς εϊ μή τούτο — άλλα τό γε πλέον ανάγκη σιγάν. Τής χειμε¬ 

ρινής χάριν καλύπτρας ονκ ολίγη σοι χάρις' έοικας γάρ κεφαλής κήδεσθαι 

μάλα σε ποθονσης καί άλλως ον πάνν τοι φαύλης, εί μή άπατή με το βούλεσθαι. 

’Έρρωσο καί ενθύμει καί τού μεμνημένον σου μέμνησο. 

11 τής1: τοϋ οοά. 25 ώς εις 00(1. 33 Καινσταντινονπολιν οοά. 42 φανλος οο<1. 

30 Ματθ. κγ' 7-8 36 Όμ. Ζ 236 38-39 Εύρ. Όρέστ. 1024 

9-11 Γνωμικόν ; 
12-13 Βλ. Ρ&ΓΟΘΠ1. £ΐ\, τ. II, σ. 102, Ε. ΒΙβΓπΒειοΒ, Οηοιηοΐοβΐαπν ν*ϋο&- 

ηιπη, ΒβιΊίη 1963, σ. 48, άρ. 102. Πβ. Τ. Η β ^ ά βη γ β ϊ οΒ, Τβάθΐ υη(1 Εο& <1θγ 

δββίαϊΐΓΐ,, Ηθϊί1β]Ι)βΓ^ 1970. 
30 καλεϊσθαι ραββί: Φέρει είς μνήμην δσα λέγει περί ήμιμαθών 6 «γ. Γρηγόριος 

ό Θεολόγος κατατολμώντων της ίερας σοφίας: οΐτινες... εύθύς έσμεν σοφοί καί δίδασκα- 
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λοι... και καλεΐσθαι Οπό τών ανθρώπων ραββι ζητοϋμεν, λόγος Β', 49: ΡΟ 35, 457 Β-0, 

33-34 Κοινόν θέατρον τής όλης οικουμένης ονόμασε την ΚΠολιν ό Θεόδ. Μετοχίτης 

έν τω άνεκδ. λόγω «Βυζαντίω ή περί βασιλίδας μεγαλοπόλεως» (Ε. Γ 6 η 3 I θ γ, Εαα- 

(1β8 Οοηδί&ηΐΐηοροΐϊΐαη&β, ΜϋηοΗβη 1968, σ. 196), ό δέ Γρηγοράς (IV, 2: I, 87,2-3): 

τό μέγα θαϋμα τής οικουμένης. 

'Ως ήδη παρετήρησεν όρθώς ό Σπ. Λάμπρος (σ. 342), αί έπιστολαί κατε- 

γράφησαν ώς τύποι έπιστολογραφικοΰ λόγου, διό καί παρελείφθησαν οί παρα¬ 

λή πται αυτών, τό δέ όνομα της μοναζούσης της έπ. 2 άντικατεστάθη διά τοΰ 

δεϊνα, ηκασε δ’ έν συνεχείς ευκόλως ουτος τον μέγαν λογοθέτην τον λαβόντα την 

έπ. 2 ταυτίσας προς τον Θεόδωρον Μετοχίτην, τον φίλον καί υμνητήν τοΰ έπι- 

στέλλοντος. Καί ουτω περί τής δευτέρας επιστολής εχομεν σταθερά χρονολο¬ 

γικά όρια, ότι έγράφη μετά τον Μάρτιον τοΰ 1321 καί προ τής κατά Μάιον τοΰ 

1328 πτώσεως του μεγάλου λογοθέτου. Καί ενταύθα ό Γρηγόριος επιγράφεται 

Βουλγαρίας, ενώ εΤναι ήδη χρηματίσας, έφ’ όσον καί αί λοιπαί δύο έπιστολαί 

(1, 3) έχουν γραφή μετά την παραίτησιν, ώς θά δειχθή. 

Ή πρώτη έπιστολή πέμπεται προς έπίσκοπον δηλούμενον κατά τό κρά¬ 

τησαν έθος διά τοΰ την σήν ιερότητα (στ. 1,4 )1, προς δν καί άλλοτε είχεν 

έπιστείλει καί δη καί μακροτέρας έπιστολάς ό Βουλγαρίας. Ή παρούσα εΤναι 

βραχεία, διότι μετ’ ού πολύ θά όμιλή οδτος διά ζώσης μετά τοΰ παραλήπτου, 

όστις, όπως συνάγεται έκ τών παγίως ΐσχυόντων νομίμων (τά καθεστώτα2, 

στ. 3) καί κυρίως έκ τής αποστολής πρός χυτόν βασιλικών γραμμάτων3 {στ. 

4), πρόκειται έκ τής έν τή έπαρχία έδρας αύτοΰ νά έλθη είς ΚΠολιν. Ό Γρη¬ 

γόριος φαίνεται οτι τελεί έν γνώσεί γενομένης προσκλήσεως, γνωρίζει δέ 

καί τό περιεχόμενον τών βασιλικών γραμμάτων, καί οπωσδήποτε την δίκην 

προσρήσεως βραχεΐαν έπιστολήν αύτοΰ πρός τον παραλήπτην πέμπει διά τοΰ 

αύτοΰ διακομιστοΰ τών γραμμάτων τοΰ βασιλέως. 

’Αλλά δεν είναι άδύνατον νά προσδιορισθή καί ή έπαρχία τοΰ προσκα¬ 

λούμενου άρχιερέως, διότι παρ’ αύτώ ευρίσκεται ό επίσκοπος Μογλαίνων (στ. 

11), εις δν καλείται ό παραλήπτης όπως συστήση νά μνημονεύη τοΰ Γρηγορίου 

έν ταϊς εύχαις πρός τον Κύριον. ’Αλλ* ή έπισκοπή Μογλαίνων (ή Μογλένων) 

ύπόκειται ήδη άπό τής έκδόσεως τοΰ πρώτου υπέρ τής άρχιεπισκοπής Βουλ¬ 

γαρίας σιγιλλίου τοΰ Βασιλείου Β' (προ τοΰ 1020) εις τόν θρόνον τοΰ Άχρίδος4 

1. Βλ. παρά 3. ϋ 2 γ γ ο α ζ 6 5, ΕΙίΙϊιέδϊδ Νέα. Μαηαβί άβ8 ρϊΙΙ&Ιίϊα (Ια Χΐνβ 
είέοΙβ,ΗβΒ 27, 1969, σσ. 41-42, άρ. 11-13. 

2. Ή λ. καθεστώτα, τά (έν πληθ.) ήδη άπό τοΰ Ηροδότου (α', 59, 6) σημαίνει τούς 
κρατούντας νόμους, τά θέσμια ή έθη. 

3. Τά γράμματα ταΰτα ό ϋ ό 1 £ β Γ, Η,θ^βδΙβη, 4, 2182, τοποθετεί άορίστως είς τό 
μεταξύ τών ετών 1295-1328 διάστημα. 

4. Η. Ο β 1 ζ β γ, υη£β<1πιο1ιΙβ ιιικί \νβηί£ Εβίί&ηηΐβ ΒίδΙϋιηβΓνοΓΖβϊοΙχηΐδδβ 

άΐτ ΟΓΪοηΙαϋδοΙίθη ΚίτοΕβ, ΒΖ 2, 1893, σ. 42, ένθα προσδιορίζεται καί ή 2κτασις της έπι- 
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και, παοαμέ^ι εκτοτε συνεχώς1. Περί του Μογλαίνων γνωρίζει καί ό παραλή¬ 

πτης καί ο χρηματίσας Βουλγαρίας ότι εΐχεν έγερθή θέμα τι υπό ανθρώπων 

άμφισβητούντων προφανώς τά κίνητρα χειρονομίας τινός αύτοΰ, διότι ήρέ- 

σκοντο ουτοι νά διυλίζουν τον κώνωπα καί να. καταπίνουν τήν κάμηλον, ενώ είς 
τήν κρίσιν του επιστολογράφου παραμένει πάντοτε ό επίσκοπος χαλάς κάγα- 

θός. 'Η γειτνίασίς λοιπόν του παραλήπτου τής έπιστολής πρδς τον Μογλαίνων, 
δυναμένου νά πλη'λίάση καί νά διαβίβαση αυτιά παράκλησιν, έτι δέ ή γνώσις 

προβλή ιατός τίνος περί αύτόν μαρτυρούν ότι καί ό παραλήπτης εΐναι άρχιερεύς 

του κλίματος τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος. Τούτο έπιβεβαιοΐ καί ό τρόπος τής 
προσκλήτεως αύτοΰ είς ΚΠολιν διά βασιλικών γραμμάτων, άλλ’ ούχί διά 

πιττακίου του πατριάρχου ή τής έν ΚΠόλει ένδημούσης συνόδου. Τό αύτο- 

κέφαλον τής εκκλησίας τής Βουλγαρίας, καθ’ ά λέγει ήδη ό Θεοφύλακτος2, 

άπέτρεπε τον οϊκ. πατριάρχην από πάσης άναμείξεως εις τά τής άρχιεπισκο- 

πής. Μόνον προκειμένου περί συζητήσεως δογματικού θέματος, κοι\ής ύπο- 

θέσεως όλων των ανατολικών εκκλησιών, ήδύνατο ό ΚΠόλεως νά προσκαλέση 

απ’ ευθείας τον Άχρίδος εις τήν Βασιλεύουσαν3, ώς καί τούς προκαθημένους 

άλλων εκκλησιών πατριάρχας κλπ. Καί έ/ταΰθα δεν πρόκειται προφανώς περί 

δογματικά ΰ άλλά διοικητικού ζητήματος, περί τούτου δέ ή πρόσκλησις είς 

σκοπής, μνημονευομένων τών περιλαμβανόμενων πόλεων: τόν δέ επίσκοπον Μογλαίνων είς 
αντά τά Μάγλαινα καί τον ΙΙρόαακον καί τήν Μερίχοβαν και τήν Σετίνην καί τόν Όστρη- 

βόν και εις χά Ζαόδρυα κληρικούς ιε καί παροίκους ιε (βο. ϊχειν)" βλ. αυτόθι καί σσ. 

50-51. Ή πόλις έκειτο ίκανώς βορειότερον τής Εδέσσης καί έγγυς του νυν χωρίου Νότια* 

βλ. τόν έν ΑΙΙαε ζμτ ΚΪΓοΗβη^βδοΙιϊοΙιΙθ, Ρ>οΐΙ)αΓ£ 1970. ύπ' άρ. 30 χάρτην, 

1. Η. Ογ β 1 ζ 8 Γ, Οθγ Ρ&ΐΓΐϋΓοΙιβΙ νοη ΑοΗηάβ, Ε&ίμζΐ£ 1902, σσ. 9-21, 

2. Έν έπ. κζ' (ΜθΐίΓδ.), ΡΟ 126, 417 Α-Β; τις γάρ έν Βονλγάοοις μετοναία γΛ 
ΚΙΙόλεως πατριάρχη μήτε χειροτονίας έπ αυτή δίκαια εχοντι, λαχοναη τον αρχιεπίσκοπον 
ανχοκέφαλον, μήτ άλλο τι διαδεξαμένω κατά ναύτης τιρονόμιον; Περί της απαρχής του 
θεσμού τών αύτακεφάλων εκκλησιών βλ. παρά Εν. Οϊιγ^5οη, Βίε ΒίδοΗοΓδΙΐδΙοη (Ιθδ 
V. όΐίυτηθπΐδοΐιβη Κοηζίΐδ (553), Βοηη 1966, σσ. 179-183. ΙΊερΙ τών δικαίων τής άρχιε- 

πισκοπής 4Αχρίδος, όίτινα ό άρχιεπ. Δημήτρίος Χωματίανός συνέδεσε πρός τά προνόμια 
τής έκκλησίας της Α' Ίουστινιανής (βλ. Εν. Ο }ι Γγδ0 5, αύτόΟι, σσ. 128 κέξ., 172 

κέξ.) έν δψει τής ύπ* αύτοΰ στέψεως του βασιλέως του Δεσποτάτου τής Ηπείρου Θεοδώρου 
* Αγγέλου (1225) καί τής άναγνωρίσεως υπό του οίκ. πατριαρχείου του ΙδρυΟέντος σέρβικου 
πατριαρχείου Πεκίου, βλ. παρά Ο. Ν ί β ο I, Τίιβ ΟβδροΙ&Ιθ οί ΕρίΓΟδ, Οχίοτά 1957, σσ. 
65-66, 80-82. Τό δέ χαλκευθέν ψευδοΐουστινιάνεΐον χρυσόβουλλον τό ταυτίζον τήν Α' *Ιου- 

στινίανήν (τό Ταυρήσιον του ς' αί.) πρός τήν Αχρίδα συνδέεται πρός τόν φ' αΙώνα (Η. ΟοΙ* 
Ζ6Γ, ίνθ’ άν., σ. 9, Ι\ Κ ο ν ι δ ά ρ η, Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ελλάδος, τ. Β', ’ΑΟήναι 
21970, σ. 48). Βλ. περαιτέρω Αρ. Κ&Γροζΐ1θ5, Τΐιβ Εοοί. ΟοηίΓονβΓε^ 6θΙ\νββη... Νΐ- 
οαθα &η<1...ΕρΪΓθ5, Θεσσαλ. 1973, σσ, 73-74, καί’Ι. Ταρνανίδην, Βυζαντινά 8, 1976, σ. 62. 

3. Πβ. τήν υπό του πατριάρχου Φιλοθέου κατά Μάιον 1367 πρόσκλησίν του Βουλγα¬ 
ρίας (Γρηγορίου) δπως παραγένηται είς ΚΠολιν μετά τών άρχιερέων τής εκκλησίας αύτοΰ 
έντός δύο έτών πρός συμμετοχήν είς μέλλουσαν νά συγκληθή οικουμενικήν ώς έπιστεύετο 
σύνοδον (Μ. - Μ., Αοία, I, σσ. 491-493, Ό ά γ Γ ο υ ζ έ 8, Κο^θδΙθδ, V, άρ. 2524. Βλ, καί 
Η. Ο θ 1 ζ β γ, ΟβΓ ΡαΙπ&ΓοίιβΙ ..., σ. 15, άρ. 30). 
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ΚΠολιν γίνεται ύπό του βασιλέως, παρ’ ού καί καταπέμπεται ό αρχιεπίσκοπος 

εις Αχρίδα, καθ’ ά σημειοΰται ό Νείλος Δοξαπατρής (άνο^τέρω). 

Έφ’ οσον έν ΚΙΙόλει πρόκειται νά συζητηθή θέμα τής αρχιεπισκοπής 

μείζονος διαφέροντος καί ούχί άφορών εις τα τοπικά ζητήματα των επισκοπών, 

ό αρμόδιος νά κληθή υπό του βασιλέως είναι αύτός ό άρχιεπίσκοπος* οπότε 

ενταύθα θά ήδννάμεθα νά βλέπωμ,εν έν τω προσώπω του προσκαλούμενου 

τον διάδοχον του Γρηγορίου. ’Άν ό Γρηγόριος ήτο έν ένεργεία καί έν ΚΠόλει 

παρεπιδημών, ή πρόσκλησις θά έγίνετο προφανώς προς έπίσκοπον του κλί¬ 

ματος τής άρχιεπισκοπής, θά ένηργεΐτο δέ ύπ’ αύτοΰ του προκαθημένου καί 

ούχί υπό του βασιλέως άπ’ ευθείας· Νυν τήν πρωτοβουλίαν έχει 6 βασιλεύς, ή 

δέ άνάμειξις του Γρηγορίου είναι δευτερευούσης σημ,ασίας. Αλλά δεν πρόκει¬ 

ται περί αρχιεπισκόπου* ή πρόσκλησις απευθύνεται προς έπίσκοπον, όπως α¬ 

φήνει νά νοηθή ό χαρακτηρισμός του παραλήπτου τής έπ.: ή σή Ιερότης. Είναι 

γνωστόν ότι οί μητροπολιται καί οι άρχιεπίσκοποι προσφωνουνται ίερώτατοι, 

οί υπό τούς μητροπολίτας έπίσκοποι θεοφιλέστατοι, ό δέ Άχρίδος, ώς οί 

προκαθήμενοι αυτοκέφαλων εκκλησιών καί αύτός ό οικουμενικός πατριάρχης, 

άποκαλεΐται μακαριώτατος, περί εαυτού δέ κατά τόν πατριάρχην λέγει: ή με- 

τρωτής ημών1, ώς πράττει καί ό Γρηγόριος έν στ. 10 τής αύτής έπ. διατηρών 

τήν αρχιερατικήν - αρχιεπισκοπικήν ιδιότητα καί μετά τήν παραίτησιν. Χη¬ 

ρεύει λοιπόν ό θρόνος τής Άχρίδος, ότε πέμπεται ή έπ. 1 τού Γρηγορίου καί ώς 

έκ τούτου ό βασιλεύς επί θέματος άφορώντος εις τά πράγματα τής αρχιεπισκο¬ 

πής άπευθύνεται διά γραμμάτων εις έπίσκοπον του κλίματος* έπέχει άρά γε 

ούτος θέτιν τοποτηρητού2 ή εΐναι ό πρώτος τή τάξει έπίσκοπος Καστοριάς καί 

πρωτόθρονος*, ’Εάν εύρίσκεται έν τή άρχιεπισκοπική έδρα, ήτοι έν Άχρίδι, 

ΐσως εκεί έχει έλθει καί ό Μογλαίνων πρός λύσιν τού καθ’ εαυτόν θέματος, 

όπερ γνωρίζει ό έν ΚΠόλει Γρηγόριος* διό καί παρακαλεϊ τόν παραλήπτην των 

βασιλικών γραμμάτων νά μεταφέρη αύτφ τήν έν τή έπ. έπιθυμίαν. 

Μένει βεβαίως άνοικτόν τό θέμα τό προκαλέσαν τήν αποστολήν τών γραμ- 

\. I. ϋ 3 γ ρ ο α ζ έ 8, ΕΙίΙΜδίδ Νέθΐ ..., ΚΕΒ 27, 1969, σσ. 40-42, άρ. 7, 11-13, 

σ. 51, άρ. 28-29. Η. 0) β 1 ζ β γ, Ββγ Ρ&ΙπίίΓοΙιειΙ..., σσ. 185-186, 188* βλ. καί τό ύπ’ 

άρ. V έγγραφον της σ. 47 του έτους 1691. Μακαριώτατον άρχιεπίσκοπον προσφωνεί και ό 

Φιλόθεος τόν Γρηγόριον Βουλγαρίας τφ 1867 έν τω άνωτέρω σημειωθέντι πιττακίω. Αλλά 

καί τφ 1530 μακαριώτατος όνομάζεται ό Άχρίδος ΙΙρόχορος ύπό τοΰ πατριάρχου 'Ιερε- 

μίου έν εγγράφω άποφάσει (Άθ. Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Υίζ. νΓβΐη. ΙΠ, 

1896, σσ. 119-120). Έκ τών μητροπολιτών μόνον ό Θεσσαλονίκης πληροφορούμεθα ότι 

γράφει ή μετριότης ημών άπό της βασιλείας του Καντακουζηνοϋ κέξ. άπευθυνόμενος εις 

τούς ύπ’ αύτόν καί μόνον (.1. ϋ^ΓΡουζβδ, ΕΙίΙΙΐθδΐδ Νέα..., £νθ’ άνωτ., σσ. 52-53, άρ. 

33* βλ. καί του α ΰ τ ο υ, Κθ£6$ΙθΒ, V, άρ. 2286). Σημειωτέον δέ 6τι οΐ υπό τόν μακα¬ 

ριώτατον Άχρίδος επίσκοποι εΐναι Ιερώνατοι. 
2. Περί τοποτηρητοΰ του Άχρίδος έξ εγγράφων έχομεν ειδήσεις εις χρόνους μεταγε¬ 

νεστέρους* βλ. II. Ο β 1 ζ β ρ, Όθγ Ρ&ΙήθίΓοΙίίΐΙ..., σσ. 52, 55 (1685, 1693). 
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μάτων του Ανδρονίκου Β'. Σχετίζεται άρά γε προς τήν διαδοχήν τοΰ θρόνου ή 
έτερόν τι είς 6 εΐχεν άτυχή τινα άνάμειξιν 6 Μογλαίνων; 'Η άναφορά τοΰ Γρη¬ 

γορίου είς τά καθεστώτα, έκ των οποίων προσδιωρίζετο ή έλευσις τοΰ παρα¬ 

λήπτου επισκόπου είς ΚΠολιν, δύναται νά προσφέρη χρήσιμον όπόδείξιν πρός 
λύσιν τοΰ θέματος. "Αν τό διά τοΰ όρου τούτου σημαινόμενον νόμιμον καθεστώς 

τό διέπον τάς σχέσεις Άχρίδος καί ΚΠόλεως συνδυασθή πρός τήν πληροφο¬ 

ρίαν τοΰ Νείλου Δοξαπατρή περί καταστάσεως αρχιεπισκόπου έ; Άχρίδι κατα- 

πεμπομένου υπό τοΰ βασιλέως έκ ΚΠόλεως καί χειροτονουμένου υπό τής συνό¬ 

δου τής Άχρίδος1 (ότε, έ^νοεΐται, στερείται οδτος άρχιερωσύνης), τότε εύρι- 

σκόμεθα προ τής εκλογής νέου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, διαδόχου τοΰ Γρη¬ 

γορίου. 'Η τοποθέτησις άρχίερέως έπηρεάζετο ασφαλώς αμέσως υπό τοΰ αύτο- 

κράτορος, ώστε ή έκλογή δεν έγίνετο εν Άχρίδι. "Αν ό εκλεγείς δεν ήτο ΚΠο- 

λίτης, ήρχετο έν συνεχεία είς ΚΠολιν, ένθα έτελεϊτο ή λεγάμενη «πρόβλησις» 

υπό τοΰ βασιλέως κατά τό έθος τό κρατοΰ; καί επί εκλογής πατριάρχου2 καί 

έν συνεχεία άπήρχετο οδτος είς τήν λαχαΰσαν. Ταΰτα έπέβαλλον τά «καθεστώ¬ 

τα» όπως τελώνται, καί διά τούτο 6 Γρηγόριος είναι βέβαιος ότι άναμένεται 

1. Βλ. άνωτ., σ. 524, σημ, 5. Πβ. και Α π I ο Π λΠ ο 1ι ο 1, Οΐθ ΚίϋδβπτίίΐοΜ ϊπ 
<1βΓ ΟβΙΙιΪΓοΙίΘ ί843-1204ΒαΡΓηβΙίκίί 1959, σ. 47. Βλ. καί τήν νεαράν 131 (§3) τοΰ Ιου¬ 

στινιανού. Έπιβεβαιωτίκά περί τοΰ τρόπου έκλογης τοΰ Άχρίδος εΐναι όσα λέγει κατά τόν 
έπόμενον αίώνα ύπερμαχών τοΰ Άχρίδος Δ η μητριού Χωματιανοΰ ό Ιωάννης Ναύπακτού 
ό Άπόκαυκος έν άπαντητική έπ. πρός τόν ΚΠόλεως Μανουήλ Α' Σαραντηνόν, όστις τω 
1222 (Φεβρ.) είχε κατηγορήσει τοΰ Χωματιανοΰ ... τήν ίεοαρχιχήν αύτοΰ κατάστασιν 
πολλον ένδέειν Οτι της άνέκαθεν συνήθειας· βλ. V. νβδϊΐϊβνδίΐΐ], ΕρΪΓοΙϊθ« δββοιίΐϊ 
XIII, νϊζ. νΓβπι. III, 1896, σ. 269,ιβ-ΐ7. Ό Άπόκαυκος άντιτείνει δτι ή άνάδειξις~αύτοΰ 
εΐναι νόμιμος, διότι έπιλέλεκτα ι μέν ούν υπό τής τούτου (βο, τοΰ Θεοδώρου Αγ¬ 

γέλου, ον βασιλέα των ήμετέαων έπιγραφάμεθα) ίξουσίας ό Βουλγαρίας, κεχειρο- 

τ όν η τ α ι δέ παρά τής ντ€ αύτόν συνόδου κατά τήν όρ χα ί αν συνήθεια ν' 
ευρίσκει δέ περαιτέρω δτι τό βασιλικήν μή δέξασθαι προβολήν (δο. πρόβλησιν) 

δέν συνιστώ έλλειψιν πρός τήν επισκοπικήν τελειότητα (αυτόθι, σσ. 272,29-273,17). Καί 
άρα ή έπιλογή καί ή πρόβλησις τοΰ άρχιεπισκόπου είναι ίργον τοΰ βασιλέως, ή δέ το¬ 

πική σύνοδος έχει καθήκον νά χείροτονή τόν οΰτως έπιλεγέντοί καί προβληθέντα. 

2. Ώς βητώς μαρτυρεί μεσοΰντος τοΰ ιδ' αίώνος ό Τ. Κωδινός: ομοίως καί άπαραλ- 

λάκτως γίνεται καί ή των έτέρων πατριάρχων πρόβλησις, του τε Αλεξάνδρειάς, τοΰ 
* Αντιόχειας καί τον Ιεροσολύμων, άλλα δή καί τον άρχιεπισκόπου πρώτης Ίου- 

στινιανής Άχρίδος καί πόσης Βουλγαρίας, έπεί δευτέρα ’ ίουστινιανή ίστιν ή Κύπρος 
καί τρίτη ή Καρχηδών (ό. νθτρβαιιχ, Ρδβιιάο-Κοίΐΐηοδ Τγ»Ηο άε>δ οΓΓιοβδ, Ρβπδ 
1966, σ. 282,8-17). Τό ψευδοϊουστίνιάνειον χρυσόβουλλον (έργον τοΰ ιβ' αί.) φέρει τόν αρ¬ 

χιεπίσκοπον έκλεγόμενον ύπό της συνόδου, διορίζει δέ όπως ό νεοεκλεγόμενος έκάστοτε 
αρχιεπίσκοπος Α' Ίουστινιανής πέμπη λεγάτον είς τόν βασιλέα καί λαμβάνη δι’ αύτοϋ τάς 
βασιλικάς βονλλας, τά σημεία καί σύμβολα καί τό κραντορικόν στέμμα. Δέν προσέρχεται 
αυτοπροσώπως είς ΚΠολιν (βλ. παρά Γ. Ά. *Ρ ά λ λ η - Μ. II ο τ λ ή. Σύνταγμα τών 
θείων καί Ιερών κανόνων, τ. Ε', Άθήνησιν 1855, σ. 223)."Οτι τό χρυσόβουλλον εΐναι αύθαί- 

ρετος άνάπτυξις της νεαρας 11 τοΰ Ιουστινιανού βλ. Η. Ο θ 1 Ζ θ Γ, ϋθΓ ΡίιΙπ&ΐΌΐΐίΐΙ, σ. 9. 
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εις ΚΠολιν ό παραλήπτης τής επιστολής αύτοΰ επίσκοπος. Έπί πλέον άπο- 

στέλλονται νυν καί βασιλικά γράμματα άναφερόμενα εις υποθέσεις σχετικάς 

καί ίσως έπισπεύδοντα τήν εις ΚΠολιν έλευσιν του παραλήπτου βραδύναντος. 

Πιθανώτατα έχει προηγηθή προγενέστερα (εκτενής) έπιστολή του χρηματί- 

σαντος Βουλγαρίας, έν ή θά συνέχαιρεν έπί τή έκλογή, ήν νυν δεν κρίνει σκόπι¬ 

μου όπως μνημονεύση πάλιν. 

Καί ταΰτα επιτρέπει νά ύποθέσωμεν ή έπιστολή άνευ οίασδήποτε άλλοθεν 

πλέον συγκεκριμένης είδήσεως περί εκλογής του διαδόχου του Γρηγορίου, διότι 

έπί έτη ή μετ’ αυτόν σειρά των Αρχιεπισκόπων δεν παρακολουθεΐται δι’ άπη- 

κριβωμένων μαρτυρίων* Αναγράφεται μετά τον Γρηγόριον υπό του Η. ΟβΙζβΓ 

ό Βουλγαρίας "Ανθιμος Μετοχίτης, συγγραφεύς αντιρρητικού συγγράμματος 

κατά Λα τίνων κ. ά. έργων, φερόμενος ώς μετασχών τής έν ΚΠόλει συνόδου 

(Φεβρ. του 1347), τής καθελούσης τόν πατριάρχην Ίωάννην ΙΔ' Κοιλέκαν 

(προκαθήμενος αυτός αύτοκεφάλου εκκλησίας)1 2, άλλά δεν πρόκειται περί αλη¬ 

θούς είδήσεως, διότι ό "Ανθιμος ουτος εΐναι ανύπαρκτος8, καί ό άναζητού- 

μενος έν τω προσώπιρ αύτοΰ διάδοχος απέχει πολύ των χρόνων τής αρχιε¬ 

πισκοπικής δραστηριότητας του Γρηγορίου, ώς καί έτερός τις παρά ΟβΙζβΡ 

μετ’ αύτόν (Νικόλαος) μετασχών τής τελετής τής στέψεως του Στεφάνου 

Δουσάν (1346 )3 *. 

Ό χρόνος συντάξεως τής επιστολής, πεμφθείσης προφανώς μετά τήν επά¬ 

νοδον εις ΚΠολιν του Γρηγορίου, δεν δύναται νά προσδιορισθή έπακριβώς* 

φαίνεται ότι κεΐται εις τά ευθύς μετά τό 1314 έτη, διότι 6 άλλως άπόπτολις 

πρώην Βουλγαρίας έξακολουθεΐ Αναμειγνυόμενος εις τά έν ΚΓΙόλει συζητού- 

μενα θέματα τής αρχιεπισκοπής καί διατηρών γνωριμίας μετά των εκεί αρχιε¬ 

ρέων, ών εις καί ό παραλήπτης τής έπιστολής. Προς τούτον έχει πέμψει καί 

προγενέστερον μίαν ή πλείονας έπιστολάς μακροτέρας, ή δέ έναρξις τής Αλλη¬ 

λογραφίας αύτών θά έγένετο Από του 1315. Ουτω καί τό πρόσφατον τής 

παραΐτήσεως καί ή ήδη διαμειφθεΐσα Αλληλογραφία Ανάγουν τήν έπ. 1 

του Γρηγορίου εις τούς μετά τό 1315 χρόνους καί πιθανώς εις τά έτη 

1316-1317, εις τά όποια πρέπει νά άναχθή καί ή έκλογή νέου Αρχιεπισκόπου. 

Λόγω τής ιδιαιτέρας σημασίας τής Αρχιεπισκοπής δέν άφίετο χηρεύουσα αύτη 

έπί μακρόν. 

1, Βλ. Η. Ο θ 1 ί. θ γ, ϋβΓ Ρθ,ΐΓί&τοίΐδΐΙ..., σ. 14, άρ. 27, καί Η.- Ο. Β β ο 1ί, ΚϊγοΙιθ 

υηΑ 1ϊΐθο1ο§ϊδθ1ιβ Ι-ϊΙβι*3ΐυΓ ..., σ, 744. 

2. ώς άπέδειξεν ή έρευνα του V. Β 3. υ γ β Π I, υη ρτέΐαί ίαηΙοΐΏβ: Ι/&γο1ιο- 

νβΐίυβ (ΓΟοϊιπάίΐ ΑηΙΜιηβ ΜέΙοοΙήΙβ (XIV* 8.),ΚΐϋΒ 15, 1957, σσ. 207-211. 'Ως εί- 

κδς ούτος έν τη κατά Καλέκα συνύδω του Φββρουαρίου 1347 δέν μνημονεύεται (Β 3 Γ- 

γ ο υ ϊ β 5, Κβ^βΒίθδ, V, άρ, 2270). 

3. Η. Ο θ 1 ζ β Γ, αύτόθι, σσ. 14-15, άρ. 29. 

25 -1 - 1984 
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Γ0 Μογλαίνων δεν προκύπτει έκ του κειμένου ποιος είναι. Η χρυνικώς 

εγγύτερα είδησις περί επισκόπου τής πόλεως ταύτης είναι ή τού έτους 1327 

(Νοέμβρ.), οτε ό Καντακουζηνός μνημονεύει τού Μογλαίνων Νήφωνος 
ώς μετασχόντος όμοΰ μετά του Γρηγορίου πρεσβείας του Ανδρονίκου Β' πρός 
τον έν 'Ρηγίω τότε Ανδρόνικον Γ', άρχομένης τής γ' φάσεως του εμφυλίου 
πολέμου1. Ή επιλογή δύο αρχιερέων είδικώς έκ του κλίματος τής Άχρίδος 
υπό του βασιλέιυς όπως προστεθώ τιν εις τον άριθμόν των λοιπών πρεσβευόν- 

των σημαίνει κατ’ άρχήν ότι ήσαν ούτοι τής έμπιστοσύνης τού γηραιού βασι- 

λέως, όπερ περί τού Γρηγορίου είναι ήδη γνωστόν, καί ότι ή παρουσία τού 

Μογλαίνων πρέπει να μαρτυρή περί τού δν είχεν οΰτος δεσμού προς τον χρη- 

ματίσαντα Βουλγαρίας, ώστε είς έμπιστευτικήν άποστολήν να συνεργάζωνται. 

Καί οΰτω δέν αποκλείεται ό άπό προ τού 1315 φίλος επίσκοπος Μογλαίνων νά 

είναι αύτός 6 Νήφων τού 1327, ό συμπρεσβεύων μετά τού ποτέ προϊσταμένου 

αυτού8, έχει δέ νΰν έλθει είς ΚΠολιν άγνωστον προ πόσου χρόνου. Θά ήτο 

πάντως καθαρά ΰπόθεσις νά ύποστηριχθή ότι εΤχεν έλθει όμοΰ μετά τού επι¬ 

σκόπου - παραλήπτου τής έπ. 1 τού Γρηγορίου καί έκτοτε παρέμενεν αύτόθι, 

λόγω δημιουργίας έν τή έδρα αύτού άνεπιθυμήτου καταστάσεως, έξ ής καί ή 

κατ’ αύτού καταφορά. 

Τό θέμα το προκαλέσαν τήν έπ. 2 πρός τον Θεόδωρον Μετοχίτην είναι ή 

αίτησις έπιδείξεως μακροθυμίας παρά τού βασιλέως Ανδρονίκου Β' έναντι 

δυστυχούς καί ασθενούς μοναχής καί τών σύν αύτή μοναζουσών γραιών, ύπέρ 

ών παρακαλεΐται όπως μεσιτεύση ό μέγας λογοθέτης. Ό Γρηγόριος πρό τίνος 

εΐχε φροντίσει νά πείση τον βασιλέα όπως άπαλλάξη αύτήν ψευδούς κατηγο¬ 

ρίας* νύ; αίτεΐται παρά τού Μετοχίτου όπως μεσιτεύση παρά τώ βασιλεΐ, ίνα 

άποδοθή αύτή άφαίρεθέν άγρόκτημα (γήδιον), έξ ού έτρέφετο αύτή τε καί αί 

σύν αύτή πτωχαί γραΐαι, καίτοιέθεωρεΐτο οτι είχεν έμπλακή είς τήν παράταξιν 

τών εχθρών, τούς οποίους έν τούτοις έχομεν θειον νόμον όπως φιλώμεν. 

Τό άποδιδόμενον είς τήν δυστυχή μοναχήν αμάρτημα φαίνεται ότι δέν 

ήτο απλώς τών έμπιπτόντων είς τήν δικαιοδοσίαν τής εκκλησιαστικής δικαιο¬ 

σύνης, άλλ’ έπρεπεν ό βασιλεύς νά συγχώρηση καί νά άρη γενομένην δήμευσιν. 

Καί επομένως τό ότι αΰτη ώμίλησε τοϊς ύπό χατάααν {λ. συναπτομένην πρός 

μείζονα τών κοινών ποινικών εγκλημάτων) δύναται νά σημαίνη ότι έθεω- 

1, Βλ. άνωτ., σ. 517, και II & γ γ ο ιι ζ 6 5, V, άρ. 21119. Ό Μογλαίνων 
Νήφων καί δ δικαιοφύλαξ Γρηγόριος Κλείδας (ΡίιΡ 11781) είχον άποσταλή παρά τοϋ Αν¬ 

δρονίκου Β' είς πρεσβείαν καί κατ' Όκτώβρίον τοϋ 1327 πρός τόν έν Σηλυβρία Ανδρόνικον 
Γ' (Καντακουζηνός I, 44:1, 215,8ο-μ). 

2. Υπέρ της ταυτίσεως τάσσονται καί οι μεταφρασταί καί σχολιασταί της Ιστορίας 
τοϋ Καντακουζηνοϋ Ο. Ρ 4 I ο υ γ ο 8 καί Τ. Κ γ ί 8 ο 1ι β γ, «Ιοίκιηηοδ Καπίαΐίαζθηοδ 
Οθβοΐΐΐοΐΐΐβ.,,, I, σ. 283, σημ. 306. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 35 



546 Σταύρου Ίω. Κουρούση 

ρήθη ποτέ ότι άνήκεν ένεργώς εις τούς έχθρούς τού βασιλέως, ήτοι συνωμότας1, 

"Αν δέ & Γρηγόριος έν στ. 9 τής έπ. λέγει δτι ψευδώς κοετηγόρηται ή μοναχή, 

είτα δέ (στ. 17-18) 6τΐ τήν έπιστολήν υπέρ αυτής έπεισεν όπως γράψη ή εντο¬ 

λή τής άγάπης προς τούς εχθρούς, αύτος δέ δ θειος νόμος έπιθυμεΐ όπως 

κίνηση καί τον Μετοχίτην εις τήν υπέρ αυτής παράστασιν, μαρτυρεί δτι παρά 

τήν πρώτην προσπάθειαν άθωώσεως ή μονάζουσα δεν επαυσε θεωρούμενη 

δυσμενής έναντι του προσώπου του βασιλέως. 

Οί χρονικοί περιορισμοί τής έπ. (1321-1328) οδηγούν ευθέως εις τήν ύπό- 

θεσιν μήπως ή μονάζουσα είχεν αυτή ή συγγενείς αύτής ή άλλως άνθρωποι συν¬ 

δεόμενοι προς αυτήν άνάμειξιν εις τήν παράταξιν τού Ανδρονίκου κατάτινα 

των τριών φάσεων τού εμφυλίου πολέμου τών ετών τούτων (α;: 20 Άπρ. - 

Ίούν. 1321, β': Όκτ. 1321 - Ίούλ. 1322, γ': Όκτ. 1327- Μάιος 1328). Καί 

μαρτυρίας μέν περί δημεύσεων περιουσιών έχομεν γενομένων εις βάρος οπαδών 

τού γηραιού βασιλέως έν τή επαρχία8, ώς έπίσης γνωρίζομεν καί τήν βιαίαν σύλ- 

ληψιν έτέρας μοναχής έν Θεσσαλονίκη τ<ρ 1321 (Δεκ.) έχούσης ενεργόν συμ¬ 

μετοχήν εις τό άντίπαλον τού γηραιού βασιλέως στρατόπεδον, τής Μαρίας - 

Ξένης, μητρός τού Ανδρονίκου Γ'3. 'Η μοναχή τής έπ. τού Βουλγαρίας, 

1. Πβ. καί τάς καταφοράς κατά τοϋ Ίω. Δριμέος καί άλλων προσώπων συνδεθέντων 
πρός τήν συνωμοσίαν του χειμώνος 1305-1306, άπαβλέπουσαν εις τήν παλινόρθωσιν τής 
δυναστείας τών Λασκάρεων έν έπ. 81 καί 103 τοϋ οίκ. πατριάρχου Αθανασίου Α' (Α.- Μ. 

Μαίίτχ Τ 3 11) ο I, Τΐιβ ΟοΓΓβδροικΙβηοβ οί ΑΉι&η&δΐυδ I ΡΒΐη&ΓΟΪι οί Οοηδί&ηϋ- 

ηορίβ, Ουηιΐ38ΐΓΐοη Οβίίδ 1975, σσ. 202-210, 258-262): συμμορίαν ποιείται έ πάρ α¬ 

τό ν, δΐ,ββ1 τό τοϋ έργου τούτων ώμον καί ά σ ν γ γ ν ω στον καί άθεώτατον καί όλέ- 

θριον, 81,125-Ι2β' οί επάρατοι πάσαν γην τήν υπό 'Ρωμαίων άρχήν ... έλπίσαντες 

καταλήψασθαι, 81,ΐ56-ΐ5β' επάρατον άνδρα καί όλέθριον, 103,4. Βιβλιογραφίαν καί 
ιστορικά περί τής συνωμοσίας βλ. παρά Μ&ίίτγ Τ & 11) Ο I, ένθ5 άνωτ., σσ. 403-408, 

430-431, καί παρά Κουρούση, Ίω. Γλυκύς, ενθ’άνωτ., σ. 316, σημ. 2. Βλ. καί 
έτέραν έκδοχήν περί τής έπ. 103 παρά Α. Ρ. Κ 3. ϊ (1 8 η, Τλνο ΒβΙΙβΓδ οί ΑΒι&ηβδίΰδ I 

Ρ&ίηβΓοΙι οί Οοηδίειηϋηορίβ: Αη ΑΙΙοπιρΙ; ΚβϊηίθΓρΓβΐαΙΐοη, «ΟΗαΡ&ηίδ δΐυάίβδ», 

Ν. 3βΓδογ 1980, σσ. 79-81. Αποτέλεσμα της έπαράτου δραστηριότατος ήτο ή κατάρα διά 
τής καθαιρέσεως τοϋ φερομένου ώς ίερέως έκείνου Ίω. Δριμέος ώς καί τίνος βραδύτερον 
(1345) πρεσβυτέρου Θεοδώρου 'Ραδηνοϋ, κινήσαντος γλώσσαν ματαίαν καί χείλη δόλια καί 

βλασφημίαν καί αδικίαν εις τό βασιλείαν νψος λαλήσαντος (Μ. - Μ., Αθί&, Τ, σ. 28, Η υ Π- 

§6Γ-ΚΓβδΙθη, ΚΡΚ, 1, σσ. 246-218). Ή έκκλησ. κατάρα κατά τών ύβρίζόντων βα¬ 

σιλέας σύμφωνος πρός τον κανόνα ΠΔ' τών άγίων Αποστόλων περί δέ τής πολιτικής νο¬ 

μοθεσίας καί τής διώξεως τών κατά βασιλέων συνωμοτούντων ή ύβρίζόντων βλ. παρά Καλλ. 

Ά λ κ. Μ π ο υ ρ δ ά ρ α, Καθοσίωσις καί τυραννίς κατά τούς μέσους βυζαντινούς χρό¬ 

νους. Μακεδονική δυναστεία (867-1056), Άθήναι - Κομοτηνή 4981, σσ. 137-176· χρήσιμον 
καί τό κεφάλαιον «Καθοσίωσις καί Εκκλησία», αυτόθι, σσ. 177-182. 

2. Βλ. συνοπτικώς δσα περί δημεύσεων καί καταπατήσεων συνάγονται παρά Κ. 

Κ ύ ρ ρ η, Τό Βυζάντιον κατά τόν ΙΔ' αιώνα, I, ..., Λευκωσία 1982, σσ. 71-78’ βλ. καί 
Α. Μ α υ ρ ο μ μ ά τ η, Οί πρώτοι Παλαιολόγοι, Αθήνα 1983, σ. 74. 

3. Γρηγοράς VIII, 11: I, 354,16-20· Καντακουζηνός I, 26: I, 129,χχ- 130,χχ. 
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ηγούμενη κατά πάσαν πιθανότητα μικράς τίνος μοναχικής αδελφότητος εν 
ΚΠόλει, παρά τήν άσθένειαν αύτής ήδύνατο νά ένοχοποιηθή, ΐσως λόγω σχέ- 

σεως προς παράγοντας τινας τής πλευράς του νέου Ανδρονίκου ή δι’ άτυχή 
τινα ενέργειαν δυναμένην νά παρεξηγηθή, ώς άνήκουσα εις τούς ύτΐό κατόραν. 

Το τοιοΰτον καί ή συμπαρομαρτοΰσα δήμευσις τοΰ γηδίου ήδύναντο νά συμβοΰν 
μόνον κατά τούς μήνας των εχθροπραξιών καί ούχί κατά τά μεσοδιαστήματα 

τής ειρηνικής συνεργασίας των δύο βασιλέων, καθ’ ά τιμωρία όπαδοΰ τοΰ Αν¬ 

δρονίκου Γ' θά εΐχεν εύρυτέρας συνεπείας. 

Κατά τά προοίμια τής α' φάσεως του εμφυλίου πολέμου εϊναι γνωστόν 
ότι ό γέρων βασιλεύς έπέβαλεν όπως έκ των πρός αύτόν όρκων των υφισταμέ¬ 

νων έκκοπή τό όνομα τοΰ Ανδρονίκου Γ'* άλλα τινές άντέστησαν, ώς ό παρα¬ 

κοιμώμενος Ανδρόνικος Καντακουζηνός (ΡΓΡ 10955 )Χ καί Ματαραγγίδης 

τις1 2 φυλακισθείς έν συνεχεία καί απελευθερωθείς μόνον τή παρεμβάσει τοΰ 

Γρηγορίου Δυρραχίου καίτή έγγυήσειτοΰ Μανουήλ Μοσχοπούλου3. Άλλ’ ίσως 

προσφέρεται περισσότερον πρός συσχετισμόν ή γ' φάσις, δτε καί εντός των 

κόλπων τής Εκκλησίας κατά τον Γρηγοράν υπήρξε διαφοροποίησις πνευμά¬ 

των* διότι ό μέν πατριάρχης 'Ησαίας καί τινες των άρχιερέων εΐχον ταχθή 

υπέρ τοΰ νέου Ανδρονίκου συνερχόμενοι μάλιστα μυστικώς καί φατριάζοντες 

υπέρ αότοΰ, έπανέτεινον δε καί άφορισμόν κατά παντός κληρικού συμμορφου- 

μένου πρός τήν επιθυμίαν τοΰ γηραιού βασιλέως καί μη μνημονεύοντος τοΰ Αν¬ 

δρονίκου Γ' ώς βασιλέως. Άλλ’ εναντίον τοΰ πατριάρχου καί τοΰ στασίαστοΰ 

Ανδρονίκου έτάχθησαν άλλοι αρχιερείς, οί λογιώτεροι κατά τήν παρατήρησίν 

τοΰ Γρήγορά, ύποστηρικταί έκπαλαι τοΰ πάππου βασιλέως, έκφωνήσαντες 

καί αύτοί κατά των άντιπάλων άφορισμόν κατηγορουμένων έπί συνωμοσία καί 

τυρεία4. Είς την χορείαν τούτων, καίτοι άλλου εκκλησιαστικού κλίματος, άνή- 

κεν οπωσδήποτε καί ό Γρηγόριος Βουλγαρίας. Επειδή τό αποτέλεσμα τής 

άντιτάξεως εις τόν Ανδρόνικον Β' ήτο ό περιορισμός εντός τής μονής τών Μαγ- 

1. Καντακουζηνός I, 2: I, 16,8 - 18,4* Γρηγορας VIII, 3: I, 295,15-296,4. 

2. Ώς ύπαδεικνύει 6 μελετήσας είς βάθος τό θέμα Ν. 8 ν ο Γ ο η ο 8, Γθ δβηηοηΐ 
άθ ίΜόΙΗό & 1’βιηρθΓβιΐΓ Κγζ&ηί.ίη βΐ 38 3ίβηίΙϊθ8ΐϊοη οοηβΐΐΐαΐϊοηβΐΐβ, Η^Β XX, 1951, 

σσ. 130-133. Βλ. περί τοΰ Ματαραγγίδου καί παρά X. δβνέθηΐιο, ΤΚβ ΙΐηρΓΪβοη- 

ιϊιθπΙ οί Μβηιιβΐ Μοδοΐιορυΐοβ ΐη Ιϊιθ Υβ&Γ 1305 ογ 1306, δρρουΐυιη XXVII, 1952, σ. 

147. 

3. Δέν μαρτυρβΐται άντίδρασις έν ΚΙΙόλβι, δτε μετά τινα χρόνον (Απρίλιος 1321) 

κατ’ άπαίτησιν τοΰ Άνδρον. Β' ύπεβλήθησαν ύπό τών αρχιερέων Εγγράφω έπιτιμίφ οί 
άκολουθήσαντες τόν άποστατήσαντα Άνδρόν, Γ' (Γρηγ. VIII, 6: I, 319,2- 13}. 

4. Γρηγορας IX, 3: I, 405,13- 407,22* πβ. καί Καντακουζηνόν I, 44: I, 217,81 - 

219,14 καί I, 50: I, 247,4 - 252,6 (δστίς θέλει δλους τούς άρχιερεΐς υπέρ τοΰ Ανδρονίκου 
Γ': 1,46:1, 2 2 5,9-20). Βλ. καί II. V. Βοβοίι, Κ&ίδΟΓ ΑηάΐΌηίΙιο» III., σ. 44, καί 3 

Κ ν & η ϋίθΐβη, ΝΠί, ΟΓθ^οΓβδ ΚΗοιη. Οββοίιίοΐιΐβ ..., ΙΙ/1, σ. 205, σημ. 219. 
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γάνων αυτού του πατριάρχου, δύναται νά ύποτεθή ότι καί άλλαι διώξεις ΐσχυ- 

σαν κατά των συμμερισθέντων τάς απόψεις αύτοΰ ιερωμένων ή και μοναχών 

έτι. Ούτως ό έπαπειληθείς άφορισμδς κατά των άναγνωρίζόντων τον Ανδρόνι¬ 

κον Τ' δύναται νά σχετισθή προς την κατάραν της έπ. 2, καί έπομένως ό χρόνος 

συγγραφής τής έπ. νά είναι τό μετά τον Όκτώβριον του 1327 χρονικόν διά¬ 

στημα τής γ' φάσεως του εμφυλίου πολέμου. 

Τέλος συζητητέα καί ή ύπόθεσις μήπως ή περί ής ό λόγος μοναχή είχε 

συγγένειαν ή σύνδεσίν τινα προς τον εις τάς δύο πρώτας φάσεις του πολέμου 

έχοντα ύποπτον άνάμειξιν Συργιάννην Παλαιολόγον1 2, άστατήσαντα εις τούς 

προσανατολισμούς προς έκατέραν παρώταζιν καί οστίς τελικώς συνελήφθη καί 

έφυλακίσθη τω 1322 κατά την περίοδον τής συνεργασίας των δύο Άνδρονί- 

κων ώς «συσκευάζων βασιλείαν έαυτω», κατεσχέθη δέ καί ή περιουσία αυτού3. 

Δεδομένης τής βαρύτητος τού αμαρτήματος τούτου τής έσχατης προδοσίας, 

δύνανται καί οί μετέχοντες ή έστω καί ψευδώς κατηγορούμενοι ώς συνένοχοι 

νά τελούν υπό κατάραν, ώς ή μοναχή τής επιστολής. 

Ή έπ. 3, άν καί δεν φέρει την ένδειξιν του αντοϋ, είναι σαφές Οτι έγράφη 

υπό τού Βουλγαρίας καί διά τό ότι άποτελεΐ Ιν σύνολον μετά των προηγουμέ¬ 

νων, άκολουθούντος έν συνεχεία (φφ. 23ν-34ν) τού έπιστολαρίου Γρηγορίου τού 

Χιονιάδου3, αλλά καί διά τό λεκτικόν ύφος καί την παιδείαν τού γράφοντος. Πέμ- 

πεται εις Τραπεζού;τα, ένθα νύν δίατρίβει ό παραλήπτης, «ποθεινότατος παί- 

δων καί τίμιώτατος». Οδτος πρό τίνος κατέλιπε την ΚΠολιν καί συνάμα τά 

Γράμματα καί την μελέτην, έν ή είχεν οίονεί άλείπτην τον έπιστολογράφον, 

καί έν Τραπεζοΰ^τι άσχολεΐταί μετά ήλικιωτών καί άλλων περί την ιππικήν 

καί τον άνειμένον βίον. Λόγψ τής έν ΚΠόλει κτηθείσης ήδη παιδείας έκαλεΐτο 

έν Τραπεζούντι ραββί, άλλ’ ό Γρηγόριος είναι φανερόν οτι άνησυχεΐ περί τής 

πνευματικής προκοπής τού νεανίου, διό καί επιχειρεί διά τής έπιστολής ταύ- 

της, άπαντητικής εις μεθ’ ίκανόν χρόνον από τής άναχωρήσεως ληφθείσαν έπ. 

τού παραλήπτου, όπως συγκρατήση αυτόν εις τον πρότερον βίον καί δή καί εις 

τήν μελέτην τής φιλοσοφίας θείας τε καί άνθρωπίνης, ήτίς φιλοσοφία διαπτύει 

καί αποβάλλεται όσα νύν τέρπουν τον νέον καί ής μύστης πολλάκις ήύξατο ό 

Γρηγόριος δπως καταστή ούτος. 

Ό εκδότης τής έπ. Σπ. Λάμπρος διετύπωσε τήν ύπόθεσιν οτι «έγράφη πι¬ 

θανώς προς τόν Άνδρέαν Λιβαδηνόν [ΡΓΡ 14864], τον γνωστόν Τρα- 

1. ΙΙερί τοΰ πιγκέρνου Συργιάννη Παλαιολόγου Φιλανθρωπηνοΰ έκ της πολλής βι¬ 

βλιογραφίας βλ. Κ. Π. Κ ύ ρ ρ η, Τό Βυζάντιον κατά τόν ΙΔ' αιώνα, I, σσ. 15-20 κ.ά. Πβ. 

καί άνωτ., σ. 533, σημ. 2. 

2. Γρηγοράς VIII, 12:1, 362)ΐν - 364,2· Καντακουζηνός I, 35: I, 170,7-172,6. υ.ν, 

Β ο 5 οΐι, ΚβΐκοΓ ΑπάΓΟπίΙΐΟδ III., σσ. 89-91. 

3. Περί οΰ βλ. παρά Η. Η « α ^ 6 γ, ϋίβ ΗοοΙίδρΓ&οΙιΙΐοΙιβ ρΓοί&ηβ ΒΐίβΡ&ΙυΓ 
άθΓ Βγε&ηΙϊηβΓ, τ. I, ΜϋηοΚβη 1978, σ. 236 κ.ά. 
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ττεζούντιον [γρ. άκριβέστερον ΚΠολίτην έν Τραπέζι.ΰ\τΐ] λόγιου τοΰ ιδ'αίώνος, 

οΰ ή Περιηγητική ιστορία άυαβάσεως, έν ή άφηγεΐται τάτής περιοδείας αύτοΰ 
από ΚΠόλεως εις Αίγυπτον καί Παλαιστίνην καί την έκεΐθεν είς ΚΠολιν καί 
Τραπεζοΰντα έπιστροφήν[;]...»ι.Ή άποψις αύτη δέν έτυχεν άντιρρήσεωυ1 2. Δέν 

δύναται όμως νά ύποστηριχθή πλέον3, διότι 0τε έταξίδευσεν ό Λιβαδηνός είς τον 

Πόντον (μετά τό 1332 )4 5 δεν ήτο άπειρος θαλασσίου πλοΰ* δεν ήτο άήθης των 

τοιούτων πόνων κατά τον Γρηγόριον αότός όστις είχε πλεύσει έξ απαλής ηλι¬ 

κίας μέχρι Αίγυπτου καί άγιων Τόπων, έγνώρισε περιπετείας ταξιδιού, είχε 

δέ χρηματίσει καί προσφάτως άπογραφεύς Τενέδου6. Αλλά καί ή τότε ηλικία 

του Λιβαδηνοΰ δέν επιτρέπει νά θεωρηθή ούτος (γεννηθείς περί το 1310) παϊς 

καί δή καί έ'χων ανάγκην είσέτι υποδείξεων προς κτήσιν παιδείας καί έγκατά- 

λειψιν του άπράγμονος βίου. Περαιτέρω ή άνίχνευσις τον χρόνου συνθέσεως 

τής έπ. θά δείξη ότι πρέπει νά εύρισκώμεθα είς χρόνους προγενεστέρους, προ 

δηλ. τής είς Τραπεζοΰντα μεταβάσεως του Λιβαδηνοΰ. 

Πιθανωτέρα θά ήτο ή εκδοχή ότι παραλήπτης τής έπ. είναι ό κατά τό έ¬ 

τος 1315 ακροατής του Νεαμονίτου6, όστις ήτο γνωστός ή συγγενής τοϋ Γρηγο- 

ρίου, ήγε δέ τότε ηλικίαν μαθητου στοιχειώδους σχολείου (ύποτεθείσθω δεκαε¬ 

τής7)· νΰν δέ έφηβος ών καί έγγίζων πιθανώς τό εικοστόν έτος απέρχεται 

μόνος είς Τραπεζοΰντα είτε λόγω καταγωγής έκειθεν ή τή προσκλήσει φίλων. 

Έν ΚΠόλει ύπό την έπίβλεψιν του Γρηγορίου συνέχιζεν έ'τι παιδευόμενος, σπου¬ 

δάζουν ιδία περί τήν θύραθεν καί τήν καθ’ ήμάς σοφίαν. Φαίνεται δέ ότι τίνές 

άρνούμενοι τήν άξίαν των Ελληνικών Γραμμάτων είς τόν καταρτισμόν του 

χρήστου ανθρώπου έκ του έν ΚΠόλει περιβάλλοντος εΖχον γίνει γνωστοί καί 

είς τόν νεαρόν παραλήπτην της έπ. Διό καί είς τήν βραχεΐαν παραίνεσιν όπως 

1. Νέος Έλληνομν ΙΔ', 1917-1920, σ. 343. 

2. μνημονεύεται 8’ ώς πιθανή καί έν ΡΓΡ 14864. 

3. ιδία μετά τήν κριτικήν έκδοσιν της «Περιηγητικής Ιστορίας» τοΰ Λιβαδηνοΰ ύπό 
*0 8. Λ α μ ψ ί δ ο υ, Άνδρέου Λιβαδηνοΰ βίος καί έργα, ΆΟήναι 1975 [περιοδ. «Άρ~ 

χεΐον Πόντου», παρ. 7], σσ. 39-87. 

4. Τό έτος τοΰτο προκύπτει έκ της Ιδίας μαρτυρίας του Λιβαδηνοΰ (αυτόθι, σ. 

61,29-36), δτι δτε ήλθεν είς Τραπεζοΰντα έβασίλευεν ό μεθ’ ου είχε πρότερον σχετίσθή έν 
ΚΠόλει Βασίλειος Κομνηνός (22 Σεπτ. 1332 - 6 Άπρ. 1340). Κατά τόν ’Ο δ. Λ α μ ψ £ - 
δ η ν, αύτόθι, σσ. 217-219 καί 273-274, ό Λιβαδηνός ταξιδεύει είς Τραπεζοΰντα κατά 
Μάιον τοϋ 1335 ή 1336. 

5. Αύτόθι, σσ. 58,26 - 59,4' πβ. καί σσ. 216-217, 273. 

6. & άναγγείλας τήν έπάνοδον είς ΚΠολιν τοϋ Γρηγορίου- βλ. άνωτ., σ. 531, ι-ιι 
7. Ό έν τη έπ. χαρακτηρισμός τοΰ μαθητοΰ ώς νεανίον είναι δρος μή άναφερόμε- 

νος ώς γνωστόν είς χρονικώς καθωρισμένην ήλικίαν. Πβ. τούς παρά Νικ, Μεσαρίτη νέους 
άρτιμηθεϊς, μαθητάς τοΰ έν τω ναω των αγίων Αποστόλων γραμματίστοϋ (Α. II 6 ΐ 3 6 η- 

I) θ γ θΓ&1)β8ΐιΐΡοΗβ υηά ΑροδΙβΙΙαΓοίΐθ, II, Πβίρζϊβ: 1908, σ. 19,4-6). Άλλαχοΰ τών 
έπιστολών τούς μαθητάς αύτοΰ όνομάζει ό Νεαμονίτης ηαΐδας. Καί ό όίγ. Στέφανος ό νέος 
ύπερβάς τό δον έτος όνομάζεταί νεανίας, ΡΟ 100, 1081Β-0. 
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ούτος μη άποστή τής παιδείας, κρίνει σκόπιμον δ Γρηγόριος δπως κατενεχθή 

βιαίως αύτών δνομάζων κτηνώδεις και ξνλίνους, μήπως εξ αυτών παρασυρθή 

ό νεαρός τρόφιμος (στ. 18-21), Ασφαλώς δέν είναι ανάγκη νά μεταφερθώμεν 

εις τήν εποχήν τής διαστάσεως Βαρλαάμ - Παλαμά, ότε ή ρήξις ένετοπίζετο 

κυρίως εις τήν άντίπαράθεσιν μοναχικής πνευματικότητος καί κοσμικού αν¬ 

θρωπιστικού ιδεώδους, διότι ή απ’ αρχής διαλεκτική Χριστιανισμού καί Ελ¬ 

ληνισμού διετηρεϊτο πάντοτε εύρίσκουσα καί εντός τών έκκλησιαστικών καί 

εκ τών λαϊκών αδιακρίτως ύποστηρίκτάς συμβιβασμού ή καταφρονητάς τής 

κοσμικής σοφίας1. Ό μελετητής του άγιου Γρηγορίου του Θεολόγου επιστολο¬ 

γράφος2 μεταφέρει ενταύθα τα περί κακώς ειδότων καί σκαιών και άπαιδεντων, 

οιτινες άτιμάζουσι τήν έξωθεν παιδείαν, ως λέγει εκείνος έν τω Έπιταφίω 

εις τον Μ. Βασίλειον3. 

Άλλ’ ό νεαρός παραλήπτης δύναται, αν θέλη βεβαίως, νά ύπεοβή οίονδή- 

ποτε έμπόδιον κτήσεως σοφίας καί τάς συμβουλάς είσέτι τών ανωτέρω κακο¬ 

γνωμόνων, διότι κέκτηται τό προνόμιον νά έχη εγγύς καί πλησίον τον φιλόσο¬ 

φον (στ. 23-24), του οποίου άποσιωπα δ Γρηγόριος τό όνομα άφήνων εις τον 

παραλήπτην νά μαντεύση τίνα εννοεί (και συνηκας ... ον εγώ φημι εγγύς εί¬ 

ναι σου καί πλησίον, στ. 24). Φιλόσοφος κατ’ εκείνους τούς χρόνους ονομά¬ 

ζεται ό γνωστός πολυΐστωρ μοναχός Ιωσήφ ό 'Ρακενδύτης (ΡΕΡ 9078), 

δν θανόντα (Ί" 1330) έμονφδησεν αυτός ό Θεόδωρος Μετοχίτης4 καί όστις 

έχαιρεν εύρείας εκτιμήσεως τότε εις τούς κύκλους τών λογιών τής ΚΠόλεως 

καί τής Θεσσαλονίκης. Άλλα καί ό Θεόδωρος Μετοχίτης έχαιρε φήμης εϊπερ 

τις καί άλλος φιλοσόφου κατά τον Γρηγοράν μονωδοΰντα αυτόν (1332): 

ούχος ήν ό πάντας νπερφωνήσαζ φιλοσόφους και ρήτορας, όπόσονς ό 

μάκρος ύμνησε χρόνος5. 'Η δε πρόθεσις τού επιστολογράφου όπως μή άναφέρη 

ευθέως τό όνομα αυτού καί άποσιωπήση οίονδήποτε συνιστώντα τό πρόσωπον 

αυτού έτερον υπαινιγμόν συνδυαζομένη πρός τήν έν συνεχεία (στ. 37-40) εΐ- 

δησιν περί δυσμενούς καταστάσεως, έκ τής οποίας διεγράφοντο κίνδυνοι περί 

τού μέλλοντος, οδηγεί εις ταύτισιν τού φιλοσόφου ούχί μετά τού ειρηνικού καί 

άφατριάστου Ιωσήφ, αλλά μετά τού Θεοδ, Μετοχίτου, τού εγνωσμένου φίλου 

τού χρηματίσαντος Βουλγαρίας, καί περαιτέρω είς τήν άναζήτησιν τού χρόνου 

τής επιστολής είς τήν χρονικήν διάρκειαν μιας τών τριών φάσεων τού έμφυλίου 

1. Βλ. γενικώς παρά Ο. Ροάδΐι&ΐδΐιγ, ΤΙιβοΙοβίβ ιιηά Ρΐιΐΐοδορϊιίβ ΐη Βγ~ 

ζ,αηζ, Μϋηοΐιβη 1977, σσ. 1-6, 16-48 κ.ά., ένθα, σσ. 25-26, ή άπδ τοϋ Κλήμεντος Άλ. 

παραβολή της φιλοσοφίας προς θεράπαιναν της θεολογίας. 

2. Τοΰτο προκύπτει έκ τών δύο σωθέντων επιγραμμάτων αύτοΰ είς τά έπη τοΰ Θεο¬ 

λόγου, περί &ν βλ. κατωτ., σ. 557. 

3. § ΙΑ', ΡΟ 36, 508Β, 509Α. 

4. Βλ. τό κείμενον τοϋ περί αύτοΰ λόγου τοΰ Μετοχίτου παρά Μ. Τ Γ β υ, ΒβΡ 
ΡΜΙοδορΒ ,ΪΟΒβρϊι, ΒΖ 8, 1899, σσ. 2-31. 

5. 'Ιστορία X, 2: I, 478,β-7. 
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πολέμου. 'Ο Γρηγόριος δεν ήσθάνετο ασφαλής μνημονεύων του ονόματος του 

μισητού εις τήν παράταξιν του νέου Ανδρονίκου Μετοχίτου έν έπιστολή, ήτίς 
κατά τήν διακόμισιν έκίνδύνευε νά περιέλθη είς χειρ ας των άντιπάλων, άλλα 

καί ή ένοχοποίησις του παραλήπτου, δστις διετήρει έν ΚΠόλει δεσμόν προς 
τόν Μετοχίτην έντοπιζόμενον κυρίως επί τοΰ παιδευτικού χώρου, έπρεπε νά 
άπαφευχθή. 

Ή εΐδησις αΰτη άγει είς τήν σκέψιν μήπως ενταύθα ό παραλήπτης τής 

έπ. εΐναι ό Γεώργιος Οίναιώτης, αναδεχτός του Θεοδώρου Μετοχίτου καί 

προστατευόμενος αύταΰ άπό τοΰ 1321 ίδί<>[ χάριν κτήσεως άνωτέρας παιδείας, 

ώς προκύπτει έκ τής έπ. 1 έκείνου προς τόν μέγαν λογοθέτην, έτι δέ διατελέσας 

παλαιότερον μαθητής του Νεαμονίτου, πρός δν πέμπει τήνέπ. 13* οδτος καί άλ¬ 

λοτε είχε καταλίπει τά Γράμματα χάριν νεανίευμάτων. Μαρτυρειταί όμως ήδη 

έγγαμος κατά τήν τρίτην φάσιν του εμφυλίου πολέμου, ένω ό νεανίας τής έπ. 

του Βουλγαρίας φαίνεται ότι ήτο εϊσέτι άζυξ. Άλλα τό θέμα τής μετά τοΰ Οί- 

ναιώτου ταυτίσεως καί τής ώς έκ τούτου μετακινήσεως τοΰ χρόνου τής επι¬ 

στολής εις τά πρότερα έτη τοΰ εμφυλίου πολέμου είναι προτιμότερον νά τα- 

μιευθή είς τήν περί τοΰ έπιστολαρίου αύτοΰ έτοιμαζομένην μελέτην. 

Τέλος, ή έκφρασθεΐσα άποψις του Βουλγαρίας περί τής κατά κόσμον παι¬ 

δείας φέρει είς συσχετισμόν τήν θέσιν ετέρου συγχρόνου ιερωμένου, μονάχου καί 

δευτέρου πνευματικού πατρός τήςΕύλογίας Χουμναίνης μετά τόν θάνατον (1322) 

του εισαγαγόντος αυτήν είς τόν μοναχικόν βίον Θεολήπτου μητροπολίτου Φι¬ 

λαδέλφειας (ΡΙιΡ 7509). Έκ τής διαμειφθείσης αλληλογραφίας μεταξύ τού¬ 

του καί τής Ευλογίας1, κατ’ ιδίαν μαρτυρίαν του μοναχοΰ, συγγραφέως καί 

θιασώτου τής Ελληνικής σοφίας, είχε γράψει οΰτος σύν τοΐς άλλοις ώς λαϊκός 
πραγματείαν έπιγραφομένην «Λόγοι υπέρ των λόγων πρός τούς ούκ άγαθόν 

οίομένους τόν λόγον»2, ήτις άν έσώθη που είναι δυστυχώς άγνωστον. Τόν λό¬ 

γιαν τούτον μονάχον έπεχείρησεν ό V. Ε&ΐΐΡθηΙ νά ταύτιση έπιτυχώς πρός τόν 

Ιγνάτιον Ησυχαστήν3 (ΡΕΡ 8076) συγγραφέα άντιπαλαμίτην. Άλλα καί 

αί πεποιθήσεις άλλων συγχρόνων δέν είναι ξέναι, οΐον τοΰ Νικηφόρου Καλλί- 

στου Ξανθοπούλου, έρμηνεύοντος τούς Αναβαθμούς τής Όκτωήχου, ένθα έν 

1* άνεκδότου είσέτΐ" περί ής βλ. παρά V. Ε 3 ια γ β η I, Ε& (ΗγοοΙιοπ βρίπΐιιείΐβ 
& Β^ζ&ηοβ, Εα οοΓΓββροηά&ηοβ ά’ίΓόηβ - Ευΐο^ιβ ΟΗοιιπιη&ίηα Ρ&ΐόοίορΐηβ &νβο δοη 
δβοοηά άΐΓβοΙβυΓ, Κ^Β 14, 1956, σσ. 48-86. ΙΙκρε&όθη διά τοΰ κώδ. δοοπ&ίβηδίδ 
Φ* III. 11, φφ. 235τ- 254ν. 

2. V. Ε & υ γ β η ί, αύτόθι, σσ. 59-62. Ό τίτλος τοΰ κειμένου προσδιορίζεται έκ τής 
ένδεκάτης έπιστολής τής συλλογής, ήν άπευθύνει δ μοναχός πρός τήν Ευλογίαν (φ. 241 ν) 

άρχομένην: Τό ηαρόν βιβλίον ϊχει λόγους νηέρ τ&ν λόγων ηρός τούς ονχ άγαθόν οίομένονς 
τόν λόγον... Πβ. καί τό του Πλανούδη (έπ. ζ', Ττβΐι, σ. 13,ιε-ι»); κινδυνεύει παρά τοϊς 
ηολλοϊζ μηδένα λόγον είναι τών λόγων. 

3. Αυτόθι, σσ, 64-68. 
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άντιφώνιμ α' του βαρέος ήχου λέγει: εξ αυτόν (80. του ' Αγίου Πνεύματος) 

προρρέει πάσα σοφία, ή τε στοιχειωτίκη λεγιο, περί ης διεξεισι Σολομούς αλλα 

καί οσα έν "Ελλησι καί βαρβάροις εν λόγοις, εν τέχναις, εν έπιστήμαις ...\ 

έκδεχόμενος καί την θύραθεν σοφίαν δώρον του αγίου Πνεύματος, έ.ω ό θεολο- 

γικώτερος Γρηγόριος Παλαμάς διευκρινεϊ ότι άποτελεΐ αυτή δόμα διά τής 

φύσεως προσφερόμενον: ή παρά τής εξω παιδείας /3'ΐΰσίς, ει και καλώς τις 

ταντη %&ψτο, φ ν σ ε ώ ς έστιν, άλλ’ ον χάριχος (80. του Πνεύματος) τό δόμα} 

διά τής φύσεως παρά θεόν κοινή πάσι δεδομένον και μελέτη προς επίδοσιν 

άγόμενον δ καί τοντο τεκμήριον εναργές ώς φυσικόν, άλλ’ ον πνευματικόν αρα 

δώρον, τό μή σπονδής και μελέτης άνεν μηδενί των άπάντων παραγίνεαθαι1 2. 

Παρεμφερής τέλος προς τήν θέσιν τοΰ Βουλγαρίας είναι καί ή τοποθέτησις 

τοΰ Νικολάου Καβάσιλα, ώς προκύπτει τουλάχιστον έκ των πονημάτων αύ- 

τοΰ: «Λόγοι των βουλομένων άποδεικνύειν δτι ή περί τον λόγον σοφία μάταιον» 

καί «Λύσεις των τοιούτων έπιχείρημάτων» (κατά τό σχήμα θέσεως καί άναι- 

ρέσεως)3 καί τοΰ Φιλοθέου Κοκκίνου βιογραφοΰντος τον πατριάρχην Ισίδω¬ 

ρον4. 

Τό θέμα περί τοΰ ποιας παιδείας έτυχεν ό Γρηγόριος, ώστε νά φθάση εις 

ΰψος γνώσεων καί εις τήν άνωτέρω τοποθέτησιν έναντι τής παιδείας, θά κατα- 

βληθή προσπάθεια όπως άνιχνευθή ενταύθα, ώς προς τήν άλληλουχίαν μέν 

πρωθυστέρως, άλλα συμφώνως προς τήν άνάγκην όπως έχη προηγηθή ή μελέτη 

των ήδη γνωστών βιογραφικών στοιχείων. Ουτω πέρα τών άνωτέρω συζητη- 

θεισών επιστολών τοΰ Γαβρά, τών παρεχουσών ειδήσεις περί τοΰ Γρηγορίου 

ώς άρχιερέως, υπάρχουν έτεραι έξ ών δύναται νά έπιχειρηθη βασίμως ίίντλησις 

πληροφοριών περί τής προ τής χειροτονίας σταδιοδρομίας αύτου καί νά δι- 

1. Κυρίλλου 5 Α θ α ν α σ ι ά δ ο υ, Ερμηνεία εις τούς άναβαθμούς της "Οκτω¬ 

ήχου παρά Νικηφόρου Καλλίστου τοΰ Ξανθοπούλου, έν 'Ιεροσολύμοις ,αωξβ', σ. 95. 

2. Τριάδες υπέρ τών ίερώς ήσυχαζόντων, Α', 1,22 (,ί. ΜβγβηάοΓίί, (>Γβ- 

£Οιγθ Ρ&Ι&ιηβδ, ϋβίβηββ άβδ δβϊηίδ ίιέδγο1ΐ3δΙβδ, I, Κουν&ΐη 1959, σ. 6ΐ,ι&-2ΐ* Γ1. 

Χρήστου, Γρηγορίου τοΰ Ιίαλαμά συγγράμματα, τ. Α', Θεσσαλονίκη 1962, σο. 385,26- 

386,ι). 

3. Έξεδόθησαν υπό Ά θ. Ά. Άγγελοπούλου, Νικόλαος Καβάσίλας Χκμαε- 

τός. Ή ζωή και τό έργον αύτοΰ, Θεσσαλονίκη 1970 [Άνάλεκτα Βλατάδων 5], σσ. 111-113 

(βλ. αυτόθι καί σ. 83)* πβ. δέ καί Ό. Μ. Ν ί <5 ο 1, Τ1ΐθδδ3ΐθΠΪΟ& «5 3. ΟυΗαΓβΙ ΟβηΐΓβ 
ϊπ Ιίιβ ΓουΗββηΙΙΐ ΟβηΙαΓγ, έν «Ή Θεσσαλονίκη μεταξύ Ανατολής καί Δύσεως», Θεσ¬ 

σαλονίκη 1982, σ. 127. 

4. Φιλοθέου .... Βίος καί πολιτεία καί έγκώμιον ... Ισιδώρου πατριάρχου ΚΙΙόλβως, 

έκδ. Άθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 8. ΡβίβΐΊ>ΐΐΓβ 1905, σσ, 59,7- 60,*ι. 
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καιολογηθή καί ή παλαιά γνωριμία Γρηγορίου καί Γαβρά, ήν υπαινίσσεται 

ουτος εν έπ. 103. Αί έπ. 8 καί 9 αύτοΰ1 2 έπέμφθησαν «Τω έν μοναχοΐς τίμιω- 

τάτω κυρω Γρηγορίω» (ΡΙ,ιΡ 4567) βραχύ μετά τό 1305/63 καί άπευθύνον- 

ται εις μοναχόν χαίροντατής άμερίστου έκτιμήσεως τοΰ βασίλέως Ανδρονίκου 
Β', οστις έξέφρασε τήν έπιθυμίαν όπως διά του άνδρός τούτου ύπομνησθή 

περί αίτηθείσης ίκανοποιήσεως του Γαβρά, άφορώσης εις έπέμβασιν του βα- 

σιλέως κατά άδικησάντων τόν επιστολογράφον προς άπόδοσιν δικαιοσύνης. Τά 

σχετικά χωρία έχουν ώς έξης: 

Έπ. 8,3-7 * καί τοϋ φιλανθρωποτάτον βαοιλέως ώς μάλιστ άν αυτός ηύ- 

ξάμην ψρονήσαντος, έφ’ οϊς ημάς έγνω δεηθέντας, ύπερφνώς ήδομαι «αί δχι 
σ ο ί περί των αυτών μν η σ θ ήν αι προς αυτόν επέταξε τούς 
άλλους ύπερβάς' καί οϋτω — πώς δοκεΐς ήδόμενος;—βεβαίους βόσκω τάς τοϋ 
κατά νοϋν έμοί τήν δέησιν προβήσεαθαι ελπίδας. Καί περαιτέρω, στ. 13-18: 

νΰν δέ τό σόν οϊμαι α χή μ α τιμών και άμα έν αί δ ο I ποιούμενος 
καί το κατά σέ πράγμα τής χρηατότητος ήξίωσε συνεφάψασθαι 
καί σ έ τ ό μέρος ών περί ημών διενοήθη ένεκα τοϋ εύ ποιήσαι, τοΰτ’ 

έμοί δοκεϊν δεικννς ένθένδε, ώς καί τής δεήσεως μή έλθούσης εις τούτον τήν 
αρχήν, κάν αυτός μόνος ή ρ κ ε σ α ς ήμίν περιποιήσαι τά έκείθεν 
χρώμενος τω βασιλεϊ κ α θ’ δ α α άν έ Θ έ λ η ς. * Αλλ* ό παραλήπτης έβρά- 

δυνεν έπί ημέρας νά προσέλθη εις τόν βασιλέα χάριν του Γαβρά, διό καί δέχε¬ 

ται έτέραν έπιστολήν, τήν ύπ’ άρ. 9, έν ή λέγεται, στ. 5-11: συ <3’ εξ ών τήν 
ες βασίλέως φέρουσαν δραμείν ονκ έγνωκας πολλάς εξής ημέρας, έπίδο- 

ξός τις εϊ μάλ’ όψέ άψίξεσθαι. βασιλεύς δ' άν οϊμαι τούτον πάνν τι θανμάξοι 
τήν αιτίαν καί τή γνώμη γίνοιτ άν επ’ άμφω, πότερον αυτός επεξέλθη δι’ αυ¬ 

τόν τοϊς εις ημάς ύβρίσασι, πάλαι δέον, ή νπερτιθήταί, έως άν καί σέ παρόντα 
έχί} κοινοονήσοντα ών μέλλει δράν ύπέρ ημών, ώς τήν αρχήν καί σέ ε ί α ε ν ε γ¬ 

κέι ν το μέρος εγνωκώς ύπέρ ών αυτοί περίφανώς νβρίσμεθα. Καί έν 

κατακλειδι ή παράκλησις: ΐν’ ούν μή έπί πλέον μέλλη (—βραδύνη) βασιλεύς 
τους ύβρικότας άμννεϊσθαι, σου μή δρωμένου καί τ ό μέρος εις τήν τιμω¬ 

ρίαν σννεισάγοντος, ήμϊν τε πάλιν γένηται τνχουοι τών δικαίων έχειν 
τοντοις ήδεσθαι, τήν ταχίστην φάνηθι τώ βασιλεΐ’ τά γάρ καθ' ημάς ώστε σχείν 
τοϊς δλοις αμεινον εν τούτω κεϊται (στ. 23-27). 

'Ο αύτοκράτωρ τιμά τό σχήμα τοΰ Γρηγορίου καί άμα σέβεται αύτό, 

έτι δέ καί τήν χρηστότητα του χαρακτήρος αύτοΰ, άλλα καί ό μοναχός άπό τής 

πλευράς αύτοΰ κέκτηται παρρησίαν καί επιτυγχάνει παρά τοΰ βασίλέως 6σα 
άν θέλη. Ό στενός οΰτος δεσμός βασίλέως καί μονάχου, έχοντος τό είσιτητόν 

1. Κ&ΙοαΓΟί», 0«1)γ38, II, σσ. 21-23. 

2. Κουρούση, Μαν. Γαβαλδς, Α', σ. 41). 
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εις τά βασίλεια καί επηρεάζοντας την θέλησιν εκείνου, δύναται νά έρμηνευθή 

εύκόλως, εάν 6 μοναχός ούτος συσταθείς καταλλήλως ανήκει είςτούς λεγομένους 

πνευματικούς του βασιλέως1, οΐος ήτο π.χ. ό μοναχός Κοσμάς (ΡΕΡ 90378) 

προτού έκλεγή πατριάρχης (1294), καθ’ ά διδάσκει ό Παχυμέρης2, ή ό Μα¬ 

κάριος Μακρής βραδύτερου, πνευματικός του Μανουήλ Β'3. "Ετερος τρόπος 

συνδέσεως μετά του βασιλέως θά ήτο ή συμμετοχή του Γρηγορίου,άν έκέκτητο 

υψηλήν παιδείαν, εις τον περί αυτόν κύκλον των λογιών, ένθα συνηρίθμουντο 

μεγάλα ονόματα του περιβάλλοντος του Ανδρονίκου Β'4. 

'Ο προσανατολισμός οδτος τής σκέψεως ασφαλώς ένισχύεται έκ του πιθα¬ 

νού τής ταυτίσεως του Γρηγορίου προς τον μοναχόν Γρηγόριον Ψΐα- 

θ άν, παραλήπτην τής έπ, 28 του Γαβρά5, πεμφθείσης χρόνον τίνά μετά τάς 

έπ. 8 καί 9, ίσως καί έτη (οπωσδήποτε μετά τό 1307 )6. Έν αύτή ό λόγος άνα- 

φέρεται εις την επιστροφήν μετά πάροδον ικανού χρόνου βίβλου, ήν έδανείσατο 

παρά του λογίου Ψιαθά ό Γαβράς· μεθ’ οδ δέ φαίνεται ότι εΐχε παλαιοτέραν 

γνωριμίαν καί φιλικάς σχέσεις. Τό ότι τό έπώνυμον αύτοΰ δεν περιλαμβάνεται 

καί εις τήν επιγραφήν τής έπ. 8 δεν άποκλείει τήν ταύτισιν των παραληπτών 

των έπ. 8, 9 καί 28, διότι καί επί των επιγραφών των έπ. 118, 119, 265, 298 

καί 306, απευθυνόμενων πασών εις τον μοναχόν Μακάριον τον Οίναιώτην7, 

παρατηρεΐται ομοίως παράλειψις του επωνύμου εις τάς δύο πρώτας. Τά έχοντα 

έπίτοΰ προκειμένου ενδιαφέρον χωρία τής έπ. 28 είναι τάέξής: (στ. 3-4) εί κάι 

εκπρόθεσμον την βίβλον έχομεν σοι πέμψαντες, όμως μετά τον δοκεϊν είναι 

σνγγνωστέοι... (στ. 22-24) οίδα τοίνυν ώς μέμφεσβαι ήμϊν άφεις... και προσε- 

παινέση τής γνώμης... (στ. 26-30) κάκεΐνο δέ νπό σοφίας άν ψηφίσαιο 

1. Τό δικαίωμα επιλογής πνευματικού πατρός είχεν αύτός ό βασιλεύς, καθ’ & διδά¬ 

σκει προσφάτως δ Τωάννης Χειλάς, μητροπολίτης Εφέσου έν Λόγω περί του άρσενιατικοϋ 

παρά 1. ϋ&ΓΓουζέδ, ΒοουιηβηΙβ ΐηέάίΐδ (Τβοο1όδϊο1θ£Ϊβ 1)γζ&ηΙΐηβ, Ρ»Π8 1966, 

σ. 385,17-24. Περί τοϋ δφφικίου γενικώς του πνευματικού βλ. παρά 1. ΌδιΓΓΟυζέ®, 

ΙΙβοϊιβΓοΙίθδ 811Γ Ιβδ όφφίκια ..., σσ. 128, 159 κ.ά. 

2. Άνδρ. Παλ. II, 27: II, 183,15-17 (ό μέντοι γε βασιλεύς και λίαν ένησμένισε τφ 

άνδρί, καί αί άγαπήσας τό ήθος έν πνενματικοΐς εταττεν αυτόν πατ ράαι καί 

άπεδίδον τιμήν τήν τιροσήκονσαν). 

3. Βλ. Ο. Τ. Π β η η ί δ, Τΐιβ ΠβΙΙβΓβ οί Μ&ηυβί II Ραΐαβοΐο^οδ, Οιιιηϋ&Γίοη 

0&1ί8 1977, σ. 150, σημ. 6, Θ. Ν. Ζ ή σ η, Γεννάδιος Β' Σχολάριος. Βίος — συγγράμματα— 

διδασκαλία, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 91. Περί τού Μακαρίου Μάκρη βλ. προχείρως παρά 

Η. - Ο. Β β ο 1ε, Κϊγοϊιθ υηά ϋιβοΐο^ίδοΐΐθ 12ΐβΓ3ίιΐΓ ..., σσ. 778-779. 

4. Περί τούτου Ιχομεν καί άλλοθεν μαρτυρίας συγχρόνους. 

5. ΡδΙουτοδ, 0&1)Γ&8, II, σσ. 60-61 * βλ. καί τ. I, σ. 43, άρ. 35. 

6. Κουρούση, Μαν. Γαβαλάς, Α', σ. 40. 

7. ώς δρθώς δέχεται δ Ρ&ΙοιίΓΟδ, ΟδΐίΓΟδ, I, σ. 51, άρ. 65, καθ’ δν ίσως καί δ 
μοναχός Ιγνάτιος της έπ. 121 του Γαβρά είναι δ Ιγνάτιος Καλόθετος (ΡΕΡ 10610) τής 

έπ. 209 (αυτόθι, σ. 44, άρ. 37). 
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περί ημών, ιος εργω πάλαι άν αυτάς (80. τάς ομολογίας περί έπιστρο<ρήζ της 
βίβλου) εδείξαμεν καιρόν τνχόντες, έπείπερ δθ’ ήμϊν ύπήρξεν επιτήδειος, τη- 

νικαντ’ ούδ’ δαον έμελλήσαμεν. οντω περί αον πεπείσμεθα απλώς επί τα πρά~ 

γματα τή ψήφφ ερχεσθα ι, ώ σν τω τ ο ν δικαίου γ ν ώ σ ίν ε χε ιν 
ακριβή Μίνο) καί'Ραδάμανθνν ονδέν δντα κατά ταντην δ ε ί ξ α ς. Ό μο¬ 

ναχός καί φιλόβιβλος καί σοφός ήτο καί συγγνώμών αλλά καί θιασώτης του 
δικαίου, οΰ τήν ακρίβειαν έδειξε ποτέ ότι κατέχει, κατά την απονομήν προ¬ 

φανώς, περισσότερον του Μίνω καί του 'Ραδαμάνθυος. Καί ή ομολογία αύτη 
οδηγεί εύλόγως εις τήν ύπόθεσιν των έπ. 8 καί 9, καθ' ήν ό Γαβράς άνέμενε τήν 
συμβολήν του Γρηγορίου προς απονομήν αύτω παρά του βασιλέως του δικαίου. 

Ό μοναχός των έπ. 8, 9 καί 28 είναι σαφές ότι κέκτηταί πλήν τής όμω- 

νυμίας τάς γνωστάς έκ των πηγών ιδιότητας του αρχιεπισκόπου Γρηγορίου 
(στενή σχέσις προς τον βασιλέα, συνεργασία μετ’ αύτοΰ, φιλάνθρωπα αίσθή- 

ματα, παιδεία καί γνωριμία μετά του Γαβρά). Δεν υπάρχει ως εκ τούτου 
ασφαλής βάσις άντιρρήσεως περί της δυνατότητας ταυτίσεως αύτοΰ πρός τον 
μετά ταΰτα Βουλγαρίας. "Αλλως τε μετά τό 1312, έτος χειροτονίας του Γρη¬ 

γορίου, ούδεμία επιστολή του Γαβρά πέμπεται πλέον εις Γρηγόριον μοναχόν, 
*Η δε άπλή αναφορά αύτοΰ ως μονάχου (τιμιωτάτου) δεν αίρει τήν δυνατότητα 
νά περιεβάλλετο καί ίερωσύνην καί νά ήτο ιερομόναχος, ώστε καί τό όφφίκιον 
του πνευματικού, άν έφέρετο ύπ’ αύτοΰ, άπονεμόμενον είς ιερείς1, νά φέρη 
κανονικώς. Τέλος οτι ό μοναχός ούτος δέν δύναται νά ταυτίσθη πρός τόν άνω- 

τέρω (σσ. 533-534) μνημονευθέντα Γρηγόριον Δυρραχίου εΐναι αυταπόδει¬ 

κτον, διότι ουτος διατελεΐ ήδη άρχιερεύς πρό του χρόνου των μαρτυριών των 
επιστολών του Γαβρά περί Γρηγορίου μοναχοΰ. 

Άλλα καί ή άποψις τοΰ εκδότου των έπιστολών τοΰ Γαβρά2, ότι ό παρα¬ 

λήπτης τών έπ. 8 καί 9 είναι πιθανώς ό αύτός πρός τόν παραλήπτην των έπ. 

κε'-κζ' τοΰ Μαξίμου Πλανούδη3 Γρηγόριον πρεσβύτερον μονάζοντα καί αύτοΰ 
ομιλητήν (= μαθητήν) στηρίζεται καλλίτερον, άν υποτεθή οτι εκείνος ήτο 
Ιερομόναχος. 'Η δέ οΰτω πιθανολογουμένη μαθητεία αύτοΰ παρά τφ Πλανού- 

δη έρμηνεύει καί τήν έλληνομάθειαν καί τήν θύραθεν σοφίαν του Βουλγαρίας 
Γρηγορίου, περί ής όμιλεΐ μετά θαυμασμού ό Μετοχίτης καί ήτις έμφαίνεται 
ιδία εν τή έπ. 3 αύτοΰ του Γρηγορίου. Κοινόν στοιχεΐον τοΰ παραλήπτου τών 
έπιστολών τοΰ ΙΙλανούδη καί τοΰ μετέπειτα Βουλγαρίας πλήν της παιδεύσεως 

1. Βλ. παρά ταΰτα τήν ήν έκφράζει θέσιν ό άγιος Συμεών ό Νέος Θεολόγος περί 
απλών μοναχών ώς πνευματικών πατέρων έν Λόγφ περί έξομολογήσεως (ποιρά Κ. Η ο 11, 
ΕηΙΗα8Ϊ38ΐηυδ ιιγκϊ ΒαΒ^βννΗΐΙ Ιοεΐπι ^πβοίικοΐιβη ΜόηοΜιιπί, Βώρζί§ 1898, σσ. 110- 
127* βλ. καί τά έν συνεχείς σχόλια καί Β. Χριστοφορίδου, Ή πνευματική πα- 
τρότης, Θεσσαλονίκη 1977, σσ. 49-58), 

2. Ρ 3 I ο ϋ Ρ ο 8, Ο&10Γ35, I, σ. 43, άρ. 34, 
3. Μ. Τ γ β α, Μβχίιυΐ πιοηβοΜ Ρΐαηαάϊδ ΕρίΒΐυΙθβ,νΓ&ί,ίδΙονίαβ 1890, σσ. 42-45. 
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πά\(.ν ή φιλανθρωπία, δι’ ήν συνιστώνται αύτώ ύπο του ποτέ διδασκάλου άν¬ 

θρωποι χρήζοντες ευεργεσίας. Διά των δύο τελευταίοίν επιστολών ζητείται ή 
παρέμβασις αυτού εις τον πατριάρχην υπέρ έχόντων ανάγκην τής βοήθειας 

τούτου. Φαίνεται δέ δτι ήτο συνδεδεμένος προς τον πατριάρχην Ίωάννην ΙΒ' 

Κοσμάν (1294-1303), πρώην πνευματικόν τού αύτοκράτορος. Τούτο οδηγεί 

εις τήν σκέψιν μήπως ό πατριάρχης, ό άλλως εκλεκτός τού Ανδρονίκου 

κατά τήν μαρτυρίαν τού Παχυμέρη, συνέστησε τον Γρηγόριον εις τον βασιλέα, 

οπότε ή γνωριμία μετ’ αύτου πρέπει νά έγένετο εντός ή μάλλον πρός τό τέλος 

τής πατριαρχίας τού Ίωάννου. Τό έτος γεννήσεως κατά ταύτα τού Γρηγορίου 

δύναται νά τοποθετηθή μεταξύ των ετών 1260-1270. 

Περαιτέρω έξακριβουταί καί επί έτέρας βάσεως ή έγγύτης τού Βουλγα¬ 

ρίας πρός τήν σχολήν τού Πλανούδη. Πρόκειται περί τής άπαντώσης φραστι¬ 

κής συμπτώτεως μεταξύ των επιστολών αύτοΰ καί των επιστολών τού ΙΙλα- 

νούδη, οπερ σημαίνει οτι τό έπιστολάριον τού μεγάλου φιλολόγου έξετιμάτο 

καί ήτο οίκεϊον εις τον Γρηγόριον, έκ τούτου δέ κατά μίμησιν ήντλει φράσεις 

πρός πλουτισμόν τού λόγου αυτού. 'Η οίκειότης καί προφανώς ή κατοχή των 

κειμένων τού συγχρονίσαντος αύτώ Πλανούδη (Ί* 1305) δύναται κάλλίστα νά 

έρμηνευθή έκ τής προελεύσεως τού Γρηγορίου έκ τού περιβάλλοντος εκείνου. 

Αί κυριώτεραι άπαντηθεΐσαι συμπτώσεις εΐναι αί εξής: 

Έπιστολαί Γρηγορίου 

1,3- νοεΐν τε καί λέγειν 

1,5· ·■· των τοιούτων μοι λόγων 

τό νυν είναι εκεχειρία ... έξόν από 

στόματος ... λέγειν ... 

1 ,ΐ4~ΐ5■ ελθοις ... ϋγιαίνων όμον 
τε καί ευθυμών. 

1 ,ΐ4-ΐ5· ■·■ καί τοϋθ’ οσάκις αν 
τις άριθμεϊν δνναιτο. 

1 ϊ15-16* άτιερ ήμεϊζ καί βουλόμε- 

6α καί εύχόμεθα. 

2,16-17: 'κλαίειν μετά κλαιόντων 
καί χαίρειν μετά χαιρόντων* οφεί¬ 

λουν καί πρό τούτου νόμον έχων... 

3,5-6*· μή πού τι καθ* όδόν των 

Έπιστολαί Πλανούδη 

(εκδ. Μ. Τγθπ) 

Ρι^ 588 (σ· 158): μηδέ λεγέσθω 
μηδέ νοείσθω 

%Ύ>7-8 (σ· 77): αυτός σοι πα¬ 

ρών ερεϊ, καί νμϊν αύτίκα τοΰ πολ¬ 

λά γράφειν εκεχειρία. 

κ® ;54 (σ· 49): ύγιαίνοις καί εύ- 

Θυμοίης. νθ';20 (σ, 74): έπανήκοις 

δή συν υγεία καί ευθυμία, ριβ',95. 

°® )68“69 (σ. 101): καί σοί... οσά¬ 

κις άν τις άριθμεϊν δύνηται χάρις. 

νη',28 (σ· 74) *. ... ταΰτα εύχομαι, 
ταύτα βούλομαι. 

ρκα',3 (σ. 179): Γχαίρειν μετά 
χαιρόντων καί κλαίειν μετά κλαι- 

όντων* νόμος ... 

νδ',3 (σ. 71): ονδενός αηδούς 



Γρηγορίου Βουλγαρίας έπιστολαί καί βιογραφικά υ·» - 

αηδών σο( συμβατή... 

3,25· μεΊινγίύ0 ■·· τνζ <»ς ημάς οε 
φερούσης άψασθαι την ταχίστην... 

3,25-27'· καλή ... ή Τραπεζονς..., 

εν καλώ μεν γης Ιδρυμένη, εν καλφ 

δε θαλάσσης, ώς που μοί και τό τής 

γεωγραφίας νφηγεϊται πινάκων... 

3,43; έρρωσο καί ευθυμεί. 

έπανελθών πείραν έσχον... 

πολλαχοΰ* πβ. ιζ',β-9 (σ. 31): ώς 

Αν ... τής δενρο φερούσης μνησθήτε, 

ο*",29 (σ. 95), πθν,βίτ- 114): 

την ώς ημάς φέρονσαν, ρΐβ',η,·» (σ. 

153) : ... τής ώς ημάς φερούσης 
έπιλαθόμενος. 

π<',64.66 ... καί γης καί θαλάτ- 

της εν άρίστφ ΐδρΰσθαι..., ώς πού 

μοι καί τό γεωγραφικόν νφηγεϊται 

πινάκων... 

νε',27-28 (σ· 72): βίος έρόωμέ- 

νος ευθυμών τε καί πολυχρόνιος. 

Έπί πλέον καί ή λιτότης καί ή βραχύτης του έπιστολογραψικοΰ λόγου 

είναι κοινή. Άλλα καί ή άνωτέρω μνεία του γεωγραφικού πινακίου, 6περ 

κατεΐχεν ό Γρηγόριος άγει καί αυτή εις τήν σχολήν του Πλανούδη, ένθα 

ή Γεωγραφία του Πτολεμαίου μετά των συνημμένων χαρτών άντεγράφη 
καί έμελετήθη1. 

Άλλ’ υπάρχει όμοιότης καί λογοτεχνικών προτιμήσεων Γρηγορίου Βουλ¬ 

γαρίας καί Γρηγορίου πρεσβυτέρου. Ό μαθητής του Πλανούδη πρεσβύτερος 

Γρηγόριος είναι γνωστός καί ώς ποιητής επιγραμμάτων εις ήρωϊκόν μέτρον2, 

ομοίως δέ επιγράμματα έχει γράψει καί ό Βουλγαρίας εις έξαμέτρους μέν 

στίχους δύο εις βίβλον των επών Γρηγορίου του Θεολόγου3, τρίτον δέ εις 

ιαμβικόν μέτρον εκτενές έπί τώ θανάτω τοΰ μεγάλου οίκονόμου του πατριαρ¬ 

χείου Αλεξίου Καππαδόκη (ΡΒΡ 11047). 

"Αν καί έπί του παρόντος τουλάχιστον δεν υπάρχουν έτεραι ενδείξεις περί 

1. Βλ. (λ Ν. Π ο η δ I & η I ί η ί <1 β 8, ΗϊβΙιθγ ΕάαοαΙϊοη ίη Βνζ&ηίίυιη ίο 11ι« 
ΤλιΐτίββηίΙι &η<1 Ε&Ηχ ΕουιΊββηΙΙ) ΟβηΙΐΐΓΪβδ (]204 - 0&.1310), Μίοοδία 1982, σσ. 

76-77. 
2. τριών τών δύο πρώτων εις τόν τάφον τοϋ Πλανούδη καί τοϋ τρίτου εις βίβλον 

μεταφρασθεΐσαν ΰπό τοϋ διδασκάλου (έκ της Λατινικής). Έξεδόθησαν υπό Μ. Τ Ρ β VI, 

αύτόθι, σσ. 190 - 191. Βλ. καί Ο*. Ν. Ο ο η δ I α η I ί η ΐ (1 6 5, Ηί§:ίιβΓ ΕάικίΐΙίοιΐ ία 
Βγζ&ηΙΐαΓη, σ. 85. 

3. Έξεδόθησαν υπό β & I ν. Ε γ Γ ί 11 ιί δ, Εοθίεβδ ^Γίΐβοϊ πίδί, Γ«μΪ3.ο ΒϊθΙίοίΙω- 

ο»β Βθΐ·1κ>ιιίθ&β, Ιοιηιΐδ I, Νβαροΐϊ 1826, σσ. 67~68' παραδίδονται έν κώδ. II. Α. 24, τοϋ 
ιδ' αΐ. Πβ, καί Ά 0. Κο μ ίνη, Τό βυζαντινόν Ιερόν έπίγραμμα καί οί έπιγραμματο- 

ποιοί, έν ΆΟήναις 1966, σσ. 181-182, άρ. 5, ένθα καί περί άλλων παραδιδόντων κωδίκων 
γίνεται παραπομπή είς I. 8 α1 <1 & 1ί, Ιΐίδίοπα ΟΓΪΙίοα δοϊιοΐϊαβί&πιπι βΐ οοππιηοηΙ&ΙοΓυιη 
ΟΓβ^οπΐ Ν&ζί&ηζοηί..., Οαοονί&θ 1914, σ. 266 [έμοί άπρόσιτον]. 
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μαθητείας του Γρηγορίου παρά τώ ΙΙλανούδη, αί ανωτέρω δεν είναι ευκατα¬ 

φρόνητοι ώστε νά πείσουν οτι ό Γρηγόριος μονάχος του Γαβρά καί εϊτα Γρη¬ 

γόριος άρχιερεύς Άχρίδος, ό λόγιος καί φιλάνθρωπος, είναι ό αυτός προς τον 

μοναχόν καί πρεσβύτερον Γρηγόριον τον μαθητήν του ΓΙλανούδη, κεκτημένον 

τά αύτά γνωρίσματα ήθικοΰ χαρακτήρος καί παιδείας. 

Έάν ήτο γνωστόν τό έτος θανάτου του θρηνηθέντος Αλεξίου Καππαδόκη, 

θά ήτο δεδομένος ό ΙθΠΐΐίηιΐδ ροδί ηιιοΐϊΐ καί του θανάτου του Γρηγορίου. Ό 

μόνος χρονολογικός υπαινιγμός εΐναι ότι καθ’ όν χρόνον άπέθανεν ούτος επι¬ 

κρατεί τοσαντη σνγχνσις εκκλησίας (στ. 20). Έάν πρόκειται περί τής ανω¬ 

τέρω έκτεθείσης κατά τήν γ^ φάσιν του εμφυλίου πολέμου, τότε ευρίσκόμεθα 

εις τά έτη 1327/8, καί προς τό όριον τούτο φαίνεται ότι τείνει καί τό έν ΡΓΡ 

11047 λήμμα. ’Ίσως δύναται νά προσδιορισθή ό ΙθΓΓίΐΐηαδ ο,ηίβ ηιιβηι έκ του 

ότι κατ’ Ιούλιον του 1337 ό πατριάρχης Ίω. Καλέκας παρέχει κατά κτητο- 

ρικόν δίκαιον τήν μονήν του αρχαγγέλου Μιχαήλ του Σωσθενίου εις τον ιε¬ 

ρομόναχον Ιγνάτιον Καλόθετον (ΡΓιΡ 10610 )*. Τούτο σημαίνει ότι 6 παλαιό- 

τερον λαβών ταύτην1 2 Γρηγόριος, παρά του βασιλέως αυτός καί προφανώς 

ομοίως μετά κτητορικών δικαιωμάτων3 (ώς καί ετι προγενέστερον παρά του 

αύτου τήν μονήν Ψυχοσωστρίας), δέν ζή πλέον. Υπάρχει καί μεταγενεστέρα 

μαρτυρία περί του θανάτου αύτου έξ έγγράφων τής μονής Ψυχοσωστρίας των 

έτών 1347/94. Πάντως τό 1332 ώς έτος θανάτου τού Γρηγορίου προέρχεται 

έξ αυθαιρέτου ύποθέσεως. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΥΡΟΥΣΙΙΣ 

1. Μ.-Μ., ΑοΙ&, I, σ. 168, Ρ&ΓΓΟυζδδ, Κθ^θδίβδ, Υ, άρ. 2179. 

2. "Οτι τήν μονήν αρχαγγέλου Μιχαήλ τοϋ Σωσθενίου καί ούχί έτέραν έγγυτέραν προς 

τήν ΚΠολιν ϊλαβεν ό Γρηγόριος άποκλίνει νά δεχθή καί ό I. δβνϋβηΐί.0, Τ\νο ΡοθΠΙδ..., 

σ. 9. 

3. ώστε νά έχη ^ «ότής καί εισόδημα, δΓ ου ήρχετο καί εις πένητας αρωγός κατά 
τάνωτέρω. 

4. Βλ. I. δθν^επίίο, αυτόθι, σ. 10. 



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ! 

ΚΟΟΟΕΡΗΕ ΟΙΙΙΕΕΛΝΟ 

(1888 - 1981) 

ΓΙολύ άργά έγνώσθη 6 θάνατος του Γάλλου Βυζαντινολόγου Ροδόλφου 

Γκιλλάν (Ρ. Π β Γη β ι* 1 θ, ΚΕΒ 40, 1982, σσ. 222-223) καί μάλιστα εις τάς 

Αθήνας. 

Οδτος έν τούτοις διετήρει άλλοτε σχέτεις δι’ αλληλογραφίας προς πολ¬ 

λούς "Ελληνας οί όποιοι του άπέττελλον τα βιβλία των καί έλάμβανον πάντοτε 

άνταπόκρισιν ένθαρρύνσεως καί ευγενικών επαίνων. ΤΗτο δέ καί επίτιμος Ε¬ 

ταίρος τής ήμετερας Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (από του έτους 1950} 

Ηοάοΐρΐιβ Οαίΐΐαηά (1888-1981) 

καί τακτικός της συνεργάτης, από δέ του 1958 καί επίτιμος διδάκτωρ τής 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τό 1958 κατέλιπε τήν 
τακτικήν έδραν τής Βυζαντινής Ιστορίας είς τήν Σορβόννην, τήν οποίαν κα¬ 

τείχε μέν από του 1943, υπηρετεί δ’ όμως ύπ* άλλον τίτλον άπό του 1938. 
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'Ως συνεργάτην τής Έπετηρίδος τον παρέλαβον από τον άείμν. Φ. Κουκουλέν, 

6 οποίος ήσχολεΐτο διά βίου μέ τον Ιδιωτικόν βίον των Βυζαντινών, ενώ αί 

έργασίαι του Η. Οιιίΐΐαηά άφεώρων ιδία εις τον Δημόσιον Βίον (θεσμούς 

καί αξιώματα τής Βυζαντινής αυλής). Κατ’ άρχάς αί συνεργασίαΐ ήρχοντο 

μεταπεφρασμέναι είς την Ελληνικήν καί ούτως έδημοσιεύοντο είς τούς τόμους 

18 (1948) - 22 (1952), εΐτα όμως από τού τόμ,ου 23 (1953) μέχρι καί τού 

40ού (1973) έδημοσιεύοντο άπ’ ευθείας είς την Γαλλικήν.*Η ύπ’ εμού σύνταξις 

καί διεύθυνσις τής Έπετηρίδος καί άλλων δημοσιευμάτων συντέλεσεν ώστε 

ν’ άνταλλάξωμεν πλήθος επιστολών ών μίαν περίπου εκατοντάδα (1953-1976) 

έχω διαφυλάξει. Προσωπικήν γνωριμίαν τού άειμν, έ'σχον είς Παρισίους με- 

ταβάς, διότι έκεΐνος ουδέποτε (νομ-ίζω) ήλθεν είς την Ελλάδα, ούτε διά τήν 

άνακήρυξίν του είς επίτιμον διδάκτορα! Κατ’ άντίθεσιν προς τον προκάτο- 

χόν του Οι. Οΐβΐιΐ καί τον διάδοχόν του Ρ. ΕθίηβΓίΘ, άρχαιολόγους πρωτίστως 

ύπηρετήσαντας τήν έν Άθήναις Γαλλικήν άρχαιολογικήν Σχολήν, ό Οαϊΐίαικί 

ήτο ιστορικό φιλόλογος τής άναγνώσεως των συγγραφέων, έκ τής άποδελτιώ- 

σεως των οποίων προέκυψε μέγα άρχεΐον τό όποιον έξεμεταλλεύθη έν συνε¬ 

χεία άσάλευτος είς Παρισίους ή είς τό κτήμα του είς 8. Μ&Γ0β11ΐη (ΙδβΓβ), 

διά τήν σύνταξιν καί διασποράν πολυαρίθμων του μελετών. Δειλός ως άνθρω¬ 

πος, αυτός ό μετασχών τού Α' Παγκοσμίου πολέμου καί παρασημοφορηθείς 

κατ’ αυτόν, δεν ένεπλέκετο είς ταξίδια, έρεύνας, έριδας καί αμφισβητήσεις. 

'Ο Η. Οαΐΐΐαηά έγεννήθη τήν 5ην Μαρτίου 1888 είς Ροη8-Ββ 8&υηίβ(1ιι- 
Ρ&) τής Γαλλίας, ύπηρέτησεν ως εκπαιδευτικός καί έν συνεχεία ώς πανεπιστη¬ 

μιακός, καί διεδέχθη τον Ντήλ, δν καί άποθανόντα τό 1944, εγκωμίασε (βλ. 

ΗίΐΒ ΙΙΤ, 1946, σσ. 5-18). Μέχρι του 1979 ότε άπέθανεν άτεκνος ή σύζυ¬ 

γός του είς ήλικίαν 79 έτών, είχε τό θάρρος νά εργάζεται. Άπεσύρθη έκ- 

τοτε είς τό κτήμα του τού δ. Μ&ΓΟβΙΙϊη, όπου καί άπέθανεν, ύπέρ 93 έτη βιώ- 

σας, τήν 5ην Όκτωβρίου 1981. Προηγουμένως ό πατήρ Ο&ιτοιιζβδ 

έδημοσίευσε τήν βιβλιογραφίαν τού Πιιϊΐΐ&ικί είς ΚβΒ 38, 1980, σσ. 271- 

287, περιλαμβάνουσαν 291 τίτλους δημοσιεύσεων των έτών 1921-1980 καί 

πίνακα των άνεκδότων δσα κατέλιπεν είς τούς ΑδΒΟΐϊίρΗοηάδΙθδ. 

Μεταξύ τών δημοσιευμάτων τού Π. είναι καί τά είς τόν τόμον είς μνήμην τού 

Κωνστ. Άμάντου, 1960, σσ. 11-24 καί είς τούς τόμους 65, 73-74 (τών έτών 

1961, 1972-1973) τής ύπ’ εμού διευθυνομένης «’Αθηνάς». Καί αί τρεις αδται 

μελέται έδημοσιεύθησαν δι’ έμού. Υπάρχουν όμως καί είς άλλα έλλην. περιο¬ 

δικά (*Ελληνικά, Δελτίον Χριστ. Άρχαιολ. Εταιρείας) τετυπωμέναι έργασίαι 

τινές τού αειμνήστου. 

'Ως φιλόλογος ό Β. ΟιιίΠαικΙ έγραψε κυρίως δύο βιβλία περί τού Νικηφό¬ 

ρου Γρήγορά. Τό έν: Εδβαΐ βιιγ Ν. Π. ΕΊιοπιτηβ βΐ Ι’οβιιντθ, Παρίσιοι 1926. 

Καί τήν άλληλογραφίαν τού αυτού Ν. Γρήγορά, τό έπόμενον έτος 1927 έξέ- 

δωκεν ομοίως είς Παρισίους. 

25 - 1 - 1984 
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Λλ συναγωγαι των δημοσιευμάτων του είναι εις 4 τόμους: 

α') Είικίβδ Βγζ&π1ϊηβδ, Ρ&ρίδ 1959. 

β') ΚθθΚβΓο5β8 811Ρ 1θ8 ϊηβΐιιΐΐοιιβ ΒγζΕαιϋπβ8 ΜΙ, ΒβΓίΐιι 1967. 
γ') ΤίΐΡθβ βΐ ΓοποΙΐοη» άθ ΙΈπιρΪΓβ Βγζ&ηΙίη, Εοηάοιι 1976. 
Ιδιαιτέρως επλουΊΐσε τον υπομνηματισμόν είς τήν Βασίλειον Τάζιν τοΰ 

Κωνστ. Πορφυρογεννήτου. Έργα πάντα χρήσιμα, όπερκερασθέντα όμως από 
τήν άλματώδη ερευνάν τής μετά τό 1944 περιόδου και τήν αλλαγήν της άντι- 

μετωπίσεως του κοινωνικοί) καί κρατικοί) βίου του Βυζαντίου, ώς καί τόν 

μετατοπισμόν των κέντρων γνώσεως τής Βυζαντινολογίας καί τής Ιστοριο¬ 

γραφίας των Μέσων Χρόνων. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΔΕΛΙΑΛΙΙΣ 

{1895 - Ιούλιος 1979) 

Που, πότε έγεννήθη καί άπέθανεν ό αφανής αυτός ήρως των Νεοελληνι¬ 

κών Αρχείων και Βιβλιοθηκών, ούδείς μ’ έπληροφόρησεν επακριβώς. Έν τού- 

τοις έθεώρησα χρέος μουνά γράψω. Διότι υπάρχουν τινές, ή ύπήρχον μέχρι των 

των ημερών μας, αφανείς έπαρχιώται «λόγιοι» οί όποιοι δι’ όλου των του βίου 

ύπηρέτησαν τήν επαρχιακήν ζωήν καί Ιστορίαν, καί επομένως τήν έρευναν, 

Ούτοι ή διεφύλαξαν τούς ήδη συγκεντρωμένους θησαυρούς μητροπόλεων, 

μονών, ναών, βιβλιοθηκών καί αρχείων, ή καί οί ίδιοι συνετέλεσαν εις τήν 

συλλογήν, ταξινόμησιν, ασφαλή φύλαξιν καί, όσαις δυνάμεσι, δημοσίευσιν αυ¬ 

τών. Τάς δημοσιεύσεις των ήγνόησαν συνήθως τά μεγάλα περιοδικά καί οί 

εξ όφφικίων ιστορικοί καί φιλόλογοι, ουδέ τάς ευρίσκει τις ευκόλως συγκεν- 

τρωμένας. Καί άποθανόντες έλησμονήθησαν ταχέως, διότι οί διαδεχόμενοι 

αυτούς είναι μέν υπάλληλοι πολλάκις εύσυνείδητοι, άλλ* ούχί καί ζηλωταί τής 

έρεύνης καί άξιοι τών όλιγογραμμάτων άπελθόντων. 

Τύχη αγαθή ή Κοζάνη τής Δυτ. Μακεδονίας, ή οποία διέσωσεν ού μό¬ 

νον σκεύη, άμφια, χειρόγραφα τών ίερών της ναών καί μονών, αλλά καί 

άξιολογωτάτην παλαιάν βιβλιοθήκην, εδρεν έν τω προσώπω ταπεινού καί 

«άγραμμάτου» φιλάρχαιου καί φιλίστορος Χριστιανού, τόν άγγελον φύλακα 

τών θησαυρών της καί τόν έπιμελέστατον αύτών μελετητήν καί εκδότην, 

Τόν Νικόλαον Δελιαλήν έγνώρισα καί έξετίμησα ώς διευθυντής τών Γενικών 

Αρχείων του Κράτους (1947-1950), οτε τό όπερ διηύθυνεν άρχεΐον τής Κο¬ 

ζάνης ύπήγετό πως εις τήν υπηρεσίαν μου. Πτωχής έμφανίσεως, έξ ής εΐ- 

καζέ τις έπαρχιώτην μικρέμπορον μάλλον ή λόγιον, με ομιλίαν έντόνως βο- 

ρειοελληνικήν, τήν όποιαν δυσκόλως παρηκολούθει ό νότιος, άπλοΰς, προσε¬ 

κτικός, ήτο αυτός έκ δίαισθήσεως όξυτάτης ό άντιλαμβανόμενος τήν αξίαν τών 

εγγράφων καί περγαμηνών ή τήν σπάνιν καί σημασίαν τών κοζανιτικών εν¬ 

τύπων ί Ταχέως διέγνωσα οτι υπό τόν άπέριττον αύτόν έπαρχιώτην έκρύπτετο 

πολύτιμος πατριώτης ερευνητής, διό καί έξυπηρέ-τησα αυτόν καί τότε καί έκ- 

τότε όσον ήδυνήθην, δημοσιεύσας καί διά του ΔΙΕΕ τήν διαθήκην του Νικ. 

Κασομούλη (δι’ ήν ένδιεφέρθη ιδιαζόντως καί ό άείμν. Φίλιππος Στ. Δρα- 

γούμης). *Από πολλών ετών μή έπισκεφθείς πλέον τήν Κοζάνην δεν τόν έπα- 

νεΐδα, ούδ’ έκεΐνος δέ, μονήρης καί άσθενής, έπανήλθεν εις Αθήνας. Έπληρο- 

φορούμην όμως τά κατ’ αύτόν μέσ<ρ του φίλου σεβασμ. μητροπολίτου Κοζά¬ 

νης (άπό του 1958) κ. Διονυσίου, ό όποιος παντυιοτρόπως έβοήθησε τόνΔε- 

λιαλήν διά τήν έκδοσιν τών μελετών του. 
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'Η συγγραφική δράσις του Νικ. Δελιαλή αφόρα εις δύο τομείς: την Βι¬ 

βλιογραφίαν καί τήν Έκδοσιν κειμένων. Παρέργως έξέδωκε καί Ιερά σκεύη 

κλπ. 'Η πρώτη αντιπροσωπεύεται διά διτόμου Καταλόγου των έλληνικών 

έντυπων της Βιβλιοθήκης Κοζάνης των έτών 1494-1832. Ό πρώτος τόμος 

έφώνη τό 1948 καί ό δεύτερος μόλις τό 1964. 

'Η δεύτερα κατηγορία είναι ή δημοσίευσις πατριαρχικών σιγιλλίων, 

διαθηκών, έγγράφων κά. δοκουμέντων άφορώντων είς τε την Εκκλησιαστι¬ 

κήν 'Ιστορίαν (Β. Ελλάδος, Άχρίδος, Κοζάνης ιδία κλπ.), είς άρχιερεΐς, ναούς 

καί μονάς καί άλλας διακριβώσεις, είτε εις τήν πολιτικήν ιστορίαν καί τήν 

κατά τήν περίοδον τής δουλείας {—1912) εκπαιδευτικήν ιστορίαν τού Μακεδονι¬ 

κού χώρου. Ποικίλα μικρότερα! θέματα έδωκαν αφορμήν είς τάς δημοσιεύσεις 

τού Δελιαλή: Οικονομικά, ο Τύπος, 6 άπόδημος Ελληνισμός, ή Προσωπογρα¬ 

φία, ή 'Αγιολογία, αί Έπιγραφαί, τά Παλαιοχριστιανικά μνημεία, 

Τό δημοσιευόμενον υλικόν άνεγινώσκετο όρθώς, εικονογραφείτο πλου- 

σίως καί έσχολιάζετο επακριβώς. 'Ο μελετητής πρέπει νά αισθάνεται άσφα- 

λής έκ των δημοσιεύσεων αυτών. 

Περαιτέρω παρέχω Πίνακα των άπό του 1940 μέχρι καί του 1972 γνω¬ 

στών είς εμέ δημοσιεύσεων του Νικ. Δελιαλή1: 

1. Δύο πατριαρχικά σιγίλλία Διονυσίου του Δ' (1676) καί Γρηγορίου 

Ε' (1798, έκ τής βιβλιοθήκης Κοζάνης), Μακεδονικά Α', 1940, σσ. 108-122. 

2. Συμπληρωματικά περί τής έκ Κοζάνης οικογένειας των έν Αυστρία 

διαμενόντων Καραγιάννη-νοη Κ&Γ&)&η, αυτόθι, σσ. 525-526 (έγγραφον 1842). 

3. Κατάλογος έντυπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Μέρος πρώτον: 

Έντυπα εκδόσεων 1494-1832, πλήν ξενόγλωσσων, μετά δεκαοκτώ εικόνων 

είς τό τέλος. Έκδίδεται ύπό Νικολάου ΓΓ. Δελιαλή, Εφόρου Δημοτικής Βι¬ 

βλιοθήκης Κοζάνης. Έν Θεσσαλονίκη 1948, 8°, σσ. ιε'+264 + πίν. (^Δη¬ 

μοσιεύματα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, άρ. 1). 

4. Συμπληρωματικόν Σημείωμα περί τού ιατροφιλοσόφου Καρακάση 

(1766-1771), «Γέρας * Αντωνίου Κεραμοπούλλου», Άθήναι 1953, σσ. 542-543. 

5. Συλλογή παλαιοχριστιανικών καί μεταγενεστέρων μνημείων της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης μετ’ είκόνων καί φερμανίων. Θεσσαλονίκη 

1955, 8°, σσ. 32 + 20 πίνακες + χάρτης. 

6. Συμβολαί είς τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Κοζάνης, περ. Οικο¬ 

δομή Α', έν Κοζάνη 1958, σσ. 315-334: Α'. Μελέτιος (τό γένος Κατακάλου) 

έπίσκοπος Σερβίων καί Κοζάνης (1734-1752). Καστρίκιος όφφικιοΰχος τής 

1. Παραλείπω τά δημοσιεύματά του διά του περ. Ηπειρωτικά Χρονικά (ώς 7, 1932, 

σσ. 246-248: ΉπειρωτίκαΙ σημειώσεις). 



564 Νεκρολογίαι 

Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, έν σσ. 317-332 {καί έπιγραφαί, επιγράμματα), 

Β'. "Άμφια χρυσοκέντητα έκ τοΰ ίεροΰ ναού Άγιου Νικολάου Κοζάνης 

16ου -19°υ αίώνος {καί έπιγραφή), αυτόθι, σσ. 333-334 -{- η' πίνακες. 

Γ'. Αργυρά σκεύη της εκκλησίας Άγιου Νικολάου Κοζάνης, αυτόθι Β', 

1959, σσ. 201-216 + λβ' πίνακες. 

Δ\ Τά οικονομικά τής Εκκλησίας Αγίου Νικολάου Κοζάνης των ετών 

1746-1782, αυτόθι Γ', 1960, σσ. 217-272 {κώδιξ ιερός καί μία έπιγραφή). 

Ε'. Τά χαλκά άντικείμενα τής Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Κο¬ 

ζάνης, αυτόθι Γ'-Δ', 1964, σσ. 327-330-}-4 πίνακες. 

ζ'. Τά οικονομικά τής Εκκλησίας τοΰ Αγίου Νικολάου Κοζάνης ετών 

1782-1802, αυτόθι, σσ. 331-416. 

{Τά μέρη Ε'-ζ' καί είς άνάτυπον έκ σσ. 94 + 4 φωτογρ.). Κρίσις υπό 

Κωνστ. Παπουλίδη, Μακεδονικά Η', 1968, σσ. 416-417. 

7. Εφημερίδες (έκδοθεΐσαι έν Κοζάνη), Κοζάνη 1959, 12°, σσ. 31. 

8. Παλαιά οικογενειακά τιμαλφή Κοζάνης υπό Ν. Π. Δελίαλή, Εφόρου 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, 1959, 8°, σσ. 8 (='Ημερολόγΐον Δυτικής 

Μακεδονίας Α', 1960, σσ. 132-138). 

9. *Η διαθήκη τοΰ όσιου Νικάνορος τοΰ Θεσσαλονικέως, Μακεδονικά 

Δ', (1955-)1960, σσ. 416-425 {έκ χειρογράφου μονής Ζάβορδας). 

10. 'Η ιδιόγραφος διαθήκη τοΰ Νικολάου Κ. Κασομούλη (1795-1871), 

ΔΙΕΕ 14, 1960, σσ. 313-341 {καί έξ άνατυπώσεως αύτοτελώς 1961, σσ. 31). 

Κρίσις υπό Στ. Π. Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ, Μακεδονικά Ε', 1961-3, σσ. 575-576. 

11. Αίμιλιανός μητροπολίτης Γρεβενών (ΐ 1911), Κοζάνη 1961, 8®, σσ. 8 

{επί τή συμπληρώσει 50ετίας από τοΰ μαρτυρίου του. Είκονογραφημένον). 

12. Άμφιλόχιος Παρασκευάς. Συμβολή στην Τστορία τής παιδείας τής 

Κοζάνης κατά τον 18ον αιώνα, υπό (τών) Αναστασίου X. Μέγα (καί) Νικ. 

Π. Δελίαλή, Μακεδονικά Ε', 1961-1963, σσ. 415-437. 

13. Κατάλογος εντύπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Μέρος Δεύ¬ 

τερον: Έντυπα έκδόσεως 1833-1912, πλήν τών ξενογλώσσων, μετά όγδοή- 

κοντα Ιξ εικόνων εις τό τέλος... Έν Θεσσαλονίκη 1964, 8°, σσ. ιε' + 512 + 

πίν. {= Δημοσιεύματα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, άριθ. 3). 

14. Ιδρυτικά έγγραφα περί τής Ελληνικής Σχολής Βελβεντοΰ, Μακεδο¬ 

νικά ζ', 1964-1965, σσ. 266-274. 

15. Κατάλογος σκευοφυλακείου Εκκλησίας Αγίας Κυριακής Σερβίων καί 

έπιγραφαί ί. μονής Ζιδανίου (Στάνου) μετά δύο εΙκόνων, Θεσσαλονίκη 1967, 

16°, σσ. 16. 

16. Τό πρωτότυπον τής διαθήκης τοΰ οσίου Νικάνορος τοΰ Θεσσαλονι¬ 

κέως καί τέσσερα άλλα άνέκδοτα έγγραφα {ών τά πρώτα 1677, 1732 έτους 

έκ τής ί. μονής Ζάβορδας), Μακεδονικά Θ', 1969, σσ. 243-265. 

17. Επισκοπικά Κοζάνης, Κοζάνη 1972, σσ. 5-28. 
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18- ΔιαΘήκαί ευεργετών τής πόλεως Κοζάνης, Θεσσαλονίκη 1970, 8°, 

σσ. η' + 55 + 35 πίνακες έκτος κειμένου. 

Κρίσις ύπό Γιάννη Τσάρα, Μακεδονικά 10, 1970, σσ. 313-315. 

19. Εγκύκλιος Ευγενίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του έτους 

1821, Μακεδονικά ΙΒ', 1972, σσ. 496-500. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΕΣΗΣ 
(1901 - 9.11.1983) 

Μετά ολιγοήμερον ασθένειαν, έν πλήρει πνευματική άκμή καί μέ οξυ- 

τάτην μνήμην, έκοιμήθη δ μητροπολίτης πρώην Λήμνου Βασίλειος έν Άθήναΐς, 

οπού άπδ μακρου έφησύχαζεν, άσχολούμενος μέ την έκκλ. Τστορίαν. 

Γεννηθείς ό Κωνσταντίνος Γ. Άτέσης, κατά κόσμον, είς Σκΰρον έσπού- 

δασεν είς Πειραιά καί είτα είς Θεολ. Σχολήν Αθηνών, αφού έκάρη μοναχός 

καί εΐχε χειροτονηθή διάκονος είς Μεγ. Λαύραν του Άθω/Ως διάκονος καί είτα 

άρχιμανδρίτης ύπηρέτησεν είς Πειραιά καί είς την αρχιεπισκοπήν Αθηνών. 

Έξελέγη (άρχιγραμματεύς τής Ί. Συνόδου διατελών) βοηθός έπίσκοπος Τα- 

λαντίου (20.10.1945) καί εϊτα μητροπ. Λήμνου (1949-1951). Λόγω ασθέ¬ 

νειας παραιτηθείς τής μητροπ. Λήμνου, έν συνεχείς ύπηρέτησεν είς διαφόρους 

θέσεις τής έν Άθήναις Άποστολικής Διακονίας, καί άπο του 1958 άφωσιώθη 

είς συγγραφάςκαί έρεύνας. Τακτικός μελετητής των Γεν. Αρχείων του Κράτους, 

έχρησίμοποίησε τάς πηγάς των πρός στήριξίν διαφόρων μελετών του. Ιδία δ 

Βασίλειος Άτέσης ήσχολήθη μέ τήν Έκκλ. Τστορίαν τής Ελλάδος (μετά το 

1821) καί τήν σύνταξιν αρχιερατικών καταλόγων αύτής τε καί του Οίκ. θρόνου 

Κωνσταντινουπόλεως, Ιδιαιτέρως δέ μέ τήν έκκλ. Τστορίαν τής πατρίδας του 
Σκύρου, τήν προσωπογραφίαν διαφόρων μητροπόλεων. Ό ίδιος έτύγχανε ζών 

άρχείον τής Εκκλησιαστικής ζωής καί Ιστορίας, καθώς έγνώρισε προσωπι- 

κώς πολλάς δεκάδας ιεραρχών καί θεολόγων. Έπρόσεχε τάς πηγάς καί πα- 

ρηκολούθεΐ τήν βιβλιογραφίαν, ήτο δ’ Ιδιαιτέρως προσεκτικός είς τάς εκτι¬ 

μήσεις του, ώστε να μή άδική (ή κατηγορή) κανένα. Ώς άνθρωπος ύπήρξεν 

άγαθός, μειλίχιος καί άθόρυβος. Ζών διέθηκεν είς άγιορειτικάς μονάς τά 
άμφιά του καί τό πλεΐστον των βιβλίων του. Υπηρέτησε δέ τήν φιλανθρωπικήν 
ζωήν τής πατρίδος του καί των Αθηνών 6ση αύτφ δύναμις. 

Ό Βασίλειος Άτέσης από μακρου χρόνου υπήρξε τακτικός εταίρος τής 
^Εταιρείας Βυζ. Σπουδών, συνεργάτης δέ πολλών περιοδικών, έν οΐς καί του 

Έκκλ. Φάρου Αλεξάνδρειάς, του περ. Τρεις Τεράρχαι, τής Θεολογίας κλπ. 
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Εϊς τάς άναγραφάς τής Βιβλιογραφίας ήν δημοσιεύει ή ΕΕΒΣ θά ε(ίρη τ, 

καταχωριζομένους τούς τίτλους των δημοσιευμάτων του (βλ. καί 8σα έγραψε 

περί αυτοΰ δ άρχιμ. Φιλ. Β ι τ ά λ η ς έν ΘΗΕ 3, στ. 702-703). 

Ό μητροπ. Βασίλειος είναι έκ των τελευταίων σημαντικών ιστοριο¬ 

διφών αρχιερέων τής * Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, περί την γνώσιν 

τής οποίας πολλά καί άξιόλογα προσέφερεν. Ό υποφαινόμενος ενθυμείται αυ¬ 

τόν ώς θερμόν φίλον καί συμπαραστάτην (παλαιόθεν γείτονα εις τήν ενορίαν 

τής * Αγίας Τριάδος Αμπελοκήπων), μεθ’ οδ πολλά συνεζήτησε καί παρ’ οδ 

ούκ ολίγα £μαθεν ιστορικά. 

Εϊη ή μνήμη αυτοΰ μετά των δικαίων εργατών του επιστημονικού καί 

Χριστιανικού άμπελώνος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 



II. I. δΟΗΕΕΤΕΜΑ 

(25.12.1906 - 2.12.1981) 

Ό Ηβηηθίη Ιοη δοΐΐθΐΐβπΐίί έγεννήθη στις 25 Δεκεμβρίου 1900 στο 
ΟΓΟπίπ^βπ τής 'Ολλανδίας. 'Ο πατέρας του Οα1)1)β δοΙίθΙΙβΓΠΒ ήτο καθη¬ 

γητής τής παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο τής ιδίας πόλεως. Έκεΐ παρηκο- 

λούθησε 6 νεαρός δο1ΐβ11θΐ,η£ΐ τά εγκύκλια μαθήματα καί έσπούδασε νομικά. 

Διδάκτωρ άνεκηρύχθη άπδ το Πανεπιστήμιον τής γενετείρας του τό 1934. 
Ή προτίμησίς του προς το βυζαντινόν δίκαιον δέν έξεδηλώθη άμέσως. Μετά 

τήν διδακτορική του διατριβή ό δοίιβΙΙθΠίδΐ ήσχολήθη τόσον μέ τό ίσχδον ιδιω¬ 

τικόν δίκαιον, όσον καί μέ τήν ιστορία τοδ δικαίου γενικώς — ακόμη καί 

μέ τήν άρχαίαν έλληνική μουσική. Τέλος, άφοδ καταστάλαξαν τά ενδιαφέ¬ 

ροντα του, διωρίσθη τον Απρίλιο τοδ 1940 υφηγητής στο Πανεπιστήμιο του 

"Αμστερνταμ γιά τό μάθημα τοδ βυζαντινού δικαίου. Έκεΐ έμεινε όλο τό 

διάστημα τοδ πολέμου καί τής κατοχής (μετέχοντας ένεργώς στην άντίστασι 

κατά των καταχτητών, πράγμα πού παρ’ ολίγο θά τοδ έσιοίχιζε τή ζωή) 

καί στή συνέχεια, τό 1945, έπέστρεψε στο (τΓοηίη^βη ώς διάδοχος τοδ δι¬ 

δασκάλου του ν&η ΜβιΐΓβ στην τακτικήν έδρα τής Ιστορίας τοδ ρωμαΐκοδ 

δικαίου, τήν οποία καί διετήρησε πάνω άπό 30 χρόνια, έως 6του άπεχώρησε, 

λόγφ συμπληρώσεως τοδ ορίου ηλικίας, τό 1977. "Ολ’ αυτά τά χρόνια καμμιά 

δελεαστική πρότασί μετακλήσεως δέν έστάθη ικανή νά τόν άποσπάση άπό τό 

Πανεπιστήμιον τής μικρής αυτής ολλανδικής πόλεως, πού χάρις σ’ αυτόν 

έξειλίχθη σέ παγκόσμιο κέντρον σπουδής καί έρεύνης των νομικών κειμένων 

του Βυζαντίου. ’Αλλά καί μετά τή συνταξίοδότησί του καμμία μέρα δέν έλει- 

ψε άπό τή θέσι του μπροστά στό άναγνωστικό «του» μηχάνημα — δώρον των 

συνεργατών του μέ τήν εύκαιρία τής άποχωρήσεώς του άπό τήν ενεργόν υ¬ 

πηρεσία— δίπλα στό Ισόγειο παράθυρο τοδ Σπουδαστηρίου Τστορίας τοδ Δι¬ 

καίου. Ακόμη καί τίς παραδόσεις καί τά φροντιστήριά του συνέχισε ό 

8ο1ΐβ11θΠΐ& μετά τό 1977. Μετά άπό ένα τέτοιο φροντιστήριο τόν ηύρε ξαφνι¬ 

κά 6 θάνατος τό βράδι τής 2ας Δεκεμβρίου 1981 στό σπίτι τοδ μαθητου καί 
διαδόχου του I. Εοΐαη—μέ τό σπίρτο στό χέρι, έτοιμο νά άνάψη τήν πίπα 

του. Σέ λίγες μέρες θά συνεπλήρωνε ζωή τριών τετάρτων αίώνος. 

Γιά τόν εύρύ κύκλο τών ιστορικών του δικαίου καί γενικώτερα τών βυ- 

ζαντινολόγων τό όνομα του δοϊιβΗθίϊΐίΐ ταυτίζεται μέ τά Βασιλικά. Δέν 
υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι ή κολοσσιαία αυτή έκδοσις άποτελεΐ προσω¬ 

πικόν επίτευγμά του, γιατί δέν θά εΐχε άρχίσει χωρίς τή διορατικότητά του, 

αλλά καί τήν τόλμη καί τήν αισιοδοξία του σχετικά μέ τήν άντιμετώπισι 
τών άναποφεύκτων δυσκολιών τοδ έγχειρήματος. Τό τεράστιον αύτό έργο δέν 
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■το άφησε άσυμπλήρωτον. "Οπως έγινε γνωστό, δύο εβδομάδες πριν άπό το 

θάνατό του παρέδωσε έτοιμα προς τύπωσιν τά χειρόγραφα των τριών τελευ¬ 

ταίων τόμων. Άλλα ή προσφορά του 8ο1ΐ6]ί6Γη& στή μελέτη των πηγών του 

βυζαντινού δικαίου δεν εξαντλείται με την έκδοσι των Βασιλικών. Σημαντική 

ύπήρξε ή συμβολή του με μια ολόκληρη σειρά άπό εργασίες γύρω άπό τα έρ¬ 

γο των άντικηνσόρων, μέ τούς οποίους άρχίζει ουσιαστικά ή διαφοροποίησή 

τού βυζαντινού άπό τό ρωμαϊκό δίκαιο. 

Ό δοΐΐθΐί,βπία διέθετε άπίστευτη ζωτικότητα καί σωματική άντοχή. 

Είχε πολύ ανεπτυγμένη τήν αίσθηση του χιούμορ — ή συλλογή του «κακό¬ 

γουστων» αντικειμένων ήταν μοναδική — καί έντονη κριτική διάθεση, ιδίως 

απέναντι στόν εαυτό του καί στο άμεσο περιβάλλον του. "Εδιδε τήν έντύπω- 

σιν ανθρώπου ψυχρού καί απροσίτου. *Η εικόνα όμως αυτή δεν άνταπεκρί- 

νετο στήν πραγματικότητα, γιατί έδημίουργεΐτο άπό τό προστατευτικό τεί¬ 

χος πού είχε υψώσει γύρω του. 'Η άλήθεια ήταν διαφορετική. 'Ο δοΐΐβΐΐβΐϊΐα 

έκρυβε μέσα του πολλήν εύαισθησία, στήν οποία έδιδε διέξοδο καθισμένος στό 

πιάνο του — στό παίξιμό του δεν ξεχώριζε άπό έπαγγελματία. Άμεση σχέ- 

σι μέ αύτό τό χαρακτηριστικό τής προσωπικότητάς του είχε καί ή άγάπη 

του στήν ποίησι. "Ηδη άπό τά φοιτητικά του χρόνια, άλλά καί σέ μεταγενέ¬ 

στερες εποχές, είχε δημοσιεύσει μέ ψευδώνυμο άξιόλογες ποιητικές συλλο¬ 

γές — κυρίως σονέττα. 

Ό δοΐιβίίβιηει έζησε μάλλον άπομονωμένος. Τά τελευταία ιδίως χρόνια 

τήν οικογένεια του άποτελοΰσαν οι συνεργάτες του. Δέν ταξίδευε επίσης συ¬ 

χνά στό έξωτερικό. Σέ διεθνείς συναντήσεις καί συνέδρια έλάμβανε μέρος 

σέ εξαιρετικές μόνον περιπτώσεις. Τήν Έλ>άδα είχε έπισκεφθή για τελευ¬ 

ταία φορά τό Σεπτέμβριο 1976 εξ άφορμής τού ΙΕ* Διεθνούς Βυζαντινολο- 

γικοΰ Συνεδρίου. Οί περιωρισμένες όμως αυτές προσωπικές επαφές δέν τού 

έστέρησαν τή διεθνή άναγνώρισι καί άφθονες τιμητικές διακρίσεις. Στις τε¬ 

λευταίες αυτές περιλαμβάνεται καί ή εκλογή του ώς επιτίμου μέλους τής Ε¬ 

ταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, γιά τήν όποια ό θάνατός του σημαίνει τήν α¬ 

πώλεια ενός άπό τούς σημαντικωτέρους ξένους εταίρους της. Εμείς, οί ιστο¬ 

ρικοί τού δικαίου τής μεσαίας γενεάς, χάσαμε ένα μεγάλο «δάσκαλο». 
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ΛΝΑΓΡΑΦΙ-Ι ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Η. ,Γ 80ΗΕΣΤΕΜΑ 

*Η παράθεσις του πίνακας πού ακολουθεί έκρίθη επιβεβλημένη, διότι 

πολλάι μελέται καί βιβλιοκρισίαι του Η. I. δοΐιβίίβιηβ, δημοσιευθεΐσαι είς 

απρόσιτα διά τούς "Ελληνας επιστήμονας περιοδικά, τιμητικούς τόμους 

κλπ. παραμένουν κατά πάσαν πιθανότητα άγνωστοι εις αυτούς. Ή κατάρ- 

τισίς του έπετεύχθη χάρις εις την βοήθειαν του συναδέλφου κ. Νϊοοίβ&β Υβη 

άθΐ' \να1 (Ογοπϊπ^θπ), τον όποιον και άπό της θέσεως αυτής θερμώς ευχα¬ 

ριστώ. Εις τον πίνακα γίνεται χρήσις των άκολούθων βραχυγραφιών. 

Κβν. ΜδΙ. 6γ. ΪΡβης&ίδ^ Κβνυβ ΙιΐΒίοΡΗΐυβοΙβίίΓοίίΓΓβηςίάΒ θί-βίΓ&η^βΓ 

Κβν. ΙηΙβΓη. Όγ. Αηί.=ΚβνιΐθΙη1βΓηειϋοη8ΐ1βάθ8 ΌΓοίίΒάβΓΑηϋςαΐΙβ 

Κ.Μ.= Κβο1ιΙδ£6ΐ6βΓ<1 Μα§βζΐ]η 

Τ.ν.Ο.—Τΐ]άδθίΐΓίΓί νοΟΓ Οβδοΐιίβόβηίδ 

Τ.ν.Κ.— ΤΪ](ΐ3θ1ΐΓΪΕ ΛΓΟΟΓ Ηθθ1ΐΐ8§θ8θ1ΐίβ(]βηί8 

Πρέπει να διευκρινηθή ότι ή κατωτέρω βιβλιογραφία δέν είναι πλήρης* 

παρελείφθησαν κείμενα δημοσιευθέντα υπό ψευδώνυμον (κατά κανόνα λογο¬ 

τεχνικά), βιογραφίαι, νεκρολογίαι καί άλλα δημοσιεύματα «ευκαιριακού» 

χαρακτήρας καί περιεχομένου, ώς καί όσαι βιβλιοκρισίαι δέν συνδέονται, 

£στω καί εμμέσως, μέ τό βυζαντινόν δίκαιον. Πλήρης άναγραφή τών δημο¬ 

σιευμάτων τού έκλιπόντος ακαδημαϊκού διδασκάλου καί έρευνητοΰ περιλαμ¬ 

βάνεται εις τό τή επιμελείς τών Ι,Η. Α. Εο&ίη καί^.Κ.Η. ΚοορΒ έκδοθέν 
ειδικόν τεύχος υπό τον τίτλον ΤβΡ Νβ£β(1βο1ιΙ,6ηΪ8 Η, I. δοΐιβίίβιηβ, 1906- 
1981, Κ^ΙίδαηΐνθΓδϋβίΙ ΟΓοηΐη^βη 1982, σσ. 31-40. 

Α'. Βιβλία. 

Ρροβνβ ββηβΓ ΠιβοΓΪβ <1βΓ βοΙίοηβΒ βΓΐήΐΓίΐΡΪββ (διδ. διατριβή), Οροηΐη£βη 
1934. 

νΓαα^δΙιιΙίΙίβη βη νΓ&^βη Ιβη §β1)Γαΐΐ£β άβΡ ορ1βίάΐη£ νοορ άβ ηοΐ&ρϊβ- 
θΐβ βχ3.016118 βη άβ βχβιηβηδ νοοτ Γβ^ΐΒίΓβϋβ- βη 1)θ1βδϋη§βιη1}1βηβ- 
ρβη, ΟΓοηίη^βη - ΒβΙβνΐβ 1937. 

ΝβάβΓίβηΟδοΙι 1ιιΐΓ£βΓΐΐ]1ί 1)6ννϊ]δΓβο1ι1 [ΡιιΒΙϊβίί - βη ρρϊνββίΓθοίιΙ; ηο. 17], 
ΖννοΗβ 1939. 

νβΡζβΙεβρΐη^ΒΓβοΙιΙ, Οτοηίη^βη-ΒβΙβνϊβ. 1945 (έπηυξ. έπανέκδοσις 1967). 
ΡΙοΓίΙβ^ίυιη ΙαΓΪδρπκΙβηΙίββ Ογ&θοο - Κοπιβηββ (ΤβχΙαΒ πιΐηοΓθδ δαιηρ- 

ίΐ1»αδ Ε. .ί. ΒγϊΙΙ βίϋιΐΐί ηο. XIII), Εβΐάβη 1950. 

Β&δϋίοοΓίιπι 1ί1>ΓΪ ΠΧ, ΟΓΟηίη^βη-Β’ΟΓ&νβηΙιβββ 1953 έπ. 
δβΓΐβδ Α, ΙθχΙιιβ, 6(1(1. Η. ,1. δοΐιβίίβπιβ βί Ν. ναη άβΡ ·\ν&1. Υοΐ. I, 
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1955 - νοί. II, 1956 - νοί. III, 1960 - νοί. IV, 1962 - νοί. V, 1967 
-νοί. VI, 1967 - νοί. VII, 1974. δβπβΒ Β, δοΐιοίίβ, νοί. I βά. Η. I. 
δοΚθΙΙθίηβ, 1953 - νοίΐ. Ιΐ νΐΙΙ 6(1(1. II. I. δοΚβΙίβπΐ3 βΐ Ό. Ηοΐ- 
^βΓάβ. νοί. II, 1954 -νοί. III, 1957-νοί. IV, 1959-νοί. V, 1961- 
νοί. VI, 1964 - νοί. νΓΙ, 1965 - νοί. VIII, 1983. 

Β’βηδθί^ηβπχθηΙ <3β άτοΐ! άβδ αηΙόοβδδβιΐΓΒ [Βγζ3.η£ϊη3. ΝββΓίαηάΐββ, 
86Γ. Β, Ιβ.80. I], Εβίάβη 1970. 

Β7. ’Άλλαι αυτοτελείς δημοσιεύσεις. 

ΟρπίθΓίπη^βη ονβΓ ΟΓΪβΙίδοΙιβ ΡβννΪΓΐίΐηββη ν&η Ι&ΙίίηβοΙίθ ]απάΪ8θΙιβ 
1)Γθηηβη (μάθημα επί ύφηγεσία), Ζννοΐΐβ 1940. 

Όβ ηΐθηννθΓθ ΟΓΪϋβΙί: ορ άβ Κοιηβίηδβΐιβ ΓβοΜδΡΓοηηβη ηίΐ άβη ίϊ}ά νοορ 
,ΓιιβΙίηίβηιΐδ (έναρκτήριον μάθημα), ΟΓΟπίπ^βη - Β3.ΐ3νΐ3 1946. 

&Γθβηΐί]ά θη οπ1§Γθβηίη§ (πρυτανικός λόγος), Οοηίη^βη 1959. 

Γ'. "Αρθρα καί μελέται. 

ΗβίβΓορΗοηίβ ίη άβ Οτΐβΐίδοΐιβ ζαη^ιηυδίβΐϊ:, Ηβΐ Μα&ίβίτοοίΐβββ Οαβοί- 

1ϊ& 89 (19), 1932, σσ. 170-173, 180-186. 

Όθ &ηϋρ1ιοηί&, Μηβιηοδγηβ, ΒίΜΐο11ιβ(ϊ£ΐ ρίπίοΐο^ίβη Β&ΐ8ν&, Ν. δ. 60, 
1933, σσ. 239-253. 

Ρροϊββδίο ΙϊΒθΓΟΡυιη η&ίοπιιη, Τ. ν. Κ. 14, 1936, σσ. 86-93. 

δίιηιι]8ΐϊο - Ργ8\ι8 1β£Ϊ ίβοΐα. Εβη δΐηάίβ ονβΓ ίηίβΓρΓβΙβϋβ, Κ. Μ. 55, 
1936, σσ. 34-80, 97-128. 

ϋβ ΐ^ηοραηΐΐα ίιΐΓίδ βί ίαοίΐ, Κ. Μ. 56, 1937, σσ. 253-287. 

ΟΒΗ^αΙίο ροδί ιηοΓίβπι, Κ. Μ. 57, 1938, σσ. 381-404. 

ΡΓοΜβιηβ (ΙβΓ ΒαβΐΗΙίβη, Τ. ν. Η. 16, 1939, σσ. 320-346. 
Οβ 3η1ΐ(ίϋ86 ίιιρΐ8ρρα(1βηίΐ3β Γθΐίφΐϋβ ίη ΙϊΒρίδ Βγζ&ηίίηίδ οΒΙβοΙαπιβη- 

ίυιη, Τ. ν. Κ. 17, 1941, σσ. 412-456. 
ΟνβΓ άβ νβΓζβ1ίβΓΐ)3Γβ \ν88Γάβ, Β. Μ. Τΐιβηοιΐδ, 1942, σσ. 240-258. 

ΤΗβ Νοιηοΐ οί Ιυΐΐ&ηιΐδ οί Αδοαίοη, δγτη1)θΐ36 ναη Ονβη βάά. Μ. Όανίά, 
Β. Α. νβη Οροηίη^βη, Ε. Μ. Μβί]βΓ8, Εβΐάβη 1946. σσ. 349*360. 

Όβ βοάίοβ δορίχοοίβο Ευ§άιιηβηΒί, Μηβπιο8γηβ, Βίΐάίοΐΐιββη ΟΙββΒίββ Βει- 
Ιβνα, 8βΓ. IV, 2, 1949, σσ. 132-137. 

Ργο δρίρίΐιι 8βΡβο? ΡϋΙϊΙίβΙίΓβοΜβΙίίΙίβ ορδίβΐΐβη ααπββΡοάβη 88η ΡγοΓ. 
Ο. \¥. νβη άβΓ Ροΐ, Ζ\νο11β 1950, σσ. 255-265. 

ΙΙηβ ρέΐϋίοη 4 Ι’βιηρβΓβϋΓ Αΐβχίβ Οοπιηύηβ, Ηβν. ΙπΙθγπ. Ργ. ΑηΙ, 5, 

1950 (=Μβΐ3.η§β8 Ρ. άβ νί&δβίιβρ IV), σσ. 457-463. 



Νεκρολογίαι 571 

1ιβ8 δοιίΓΟβδ άιι άι*οΐΙ άβ ίυδίϊηΐβη άειηδ ΓΕπιρΐΓβ ά’ΟπβηΙ, Κβν. Ιιΐδί. 
άτ. ίΥαηςαϊδ 30, 1952, σσ. 1-17. 

ΙΙηβ ηουνβΐΐβ βάΐίΐοη άβδ ΒαΒΪϋΙίβ, ΑΙΙΐ άβΐ VIIΙο Οοη^Γβδδο ΙηΙβΓηαζΐο- 
ηαΐβ Οι δΐυάϊ Ιήζαηϋηΐ, Ραΐβπηο 1951, νοί. II, Κοιηα 1953, σ. 391. 

01>6Γ άβη ΑαδάΓαοΙε «ΡΓοοαηοη», Τ. ν. Κ. 23, 1955, σσ. 83-92- 
ΟΙ)θΓ (Ιίβ ΝβΙαΓ άβΓ ΒαδΐΒΙςβη, Τ. ν. Κ. 23, 1955, σσ. 287-310. 
1)ϊ>θγ άίβ 8ϋΊ£β1)1]θϊιβ Αηοη^χηηδίίβίβηβ, Τ. ν. Η. 2ο, 1957, σσ. 284-301. 
ΒθΐηθΓΐίυη^θη ζη Ζηοΐιαπαβδ δηρρίβιηβηΐυιη Βειβΐΐίοοηιιη δ. 185 δβΐιοΐ. 

47, Άντίδωρον βαη§βί)θάβη αβη δ. Αηίοηίαάϊδ άοΟΓ νπβηάβη βη 
ΙββΓίϊη^θη, Εβίάβη 1957, σσ. 67-70. 

Αη άβη \ΥηΓζβ1η άβΓ ιηίϋβΙαΙΙβΓίίοΙιβη ΟβδβΙΙδβΙιαίΙ II. ϋαδ οδίΓόιηΐδοΙίΘ 
ΗβίοΙι, ΡηΡΗοαΙίοηδ οί Ιΐιβ Ιηβΐίΐυΐβ Ιογ βοιηραΓαΙΐ'νβ ΓβδβαΓβΙι ΐη 
Ιιηπιαη οιιΙΙιιγθ (ΙηδΙ. Ιογ 8αηιιηβ1ΐ§η. ΚαΓίηΐ’ίοΓδΙζ.), 8θγ. Α ηο 24, 
Οδίο 1958, σσ. 84-152. 

ΚοΓΓβίβΓβιί. ζιχ Ρ. Ζβροδ, Ώιβ ^^ζειηΐΐηΐδοΐιβ ,ΙηηδρΓυάβηζ ζννίβοΐιβη Ιηβ- 
Ιίηίαη ηηά άβη Βαδϊΐϋεβη, Ββπβΐιΐβ ζιιιη XI. ΙηΙβΓηαΙΐοηαΙβη Β^- 
ζειηΙίηίδΙβη-Κοη^Γβδδ, VII. ΚοΓΓβίβΓαΙβ, Μηηοΐιβη 1958, σσ. 35-41. 

ϋΐ>βρ άϊβ \νβΓ^β άβδ δίβρίιαηηδ, Τ. ν. Η. 26, 1958, σσ. 5-14. 
Κυλίστρα, Ε.Ε.Β.Σ. 29, 1959, σσ. 78-80. 
Α ρ Γοροδ άβ Ια ρΐ'όίβηάαβ ρΓβίαοβ άβδ Βαδίΐίςιιβδ, Μβίαη^βδ Η. Εβν^- 

ΒΓηΙιΙ, Ραπδ 1959, σσ. 269-271. 
01)6Γ άίβ δοΙιοΙίβηαρραΓαίβ άβΓ Βαδίΐϊΐίβη, Έπιστ. Έπετ. Σχολής Νομ. 

καί Οίκον. Επιστημών Άρίστ. Πανεπιστημίου VIII (= Μνημόσυνον 
Π. Βιζουκίδου), Θεσσαλονίκη 1960-1963, σσ. 139-145. 

ΟνβΓ άβ 1ί^άδ5βρα1ΐη^ άβΓ \τοβ% - Βγζαη1ΐ]ηδοΚβ ]αΓΪΒΐβη, Τ. ν. Η. 74, 
1956, σσ. 277-284. 

διώδβοϊνα. I. ϋίβ νβΓοηβηδίδοίΐΘη Κοάβχδοΐιοΐϊβη. II. ϋΐβ ΤηπηβΓ Ιη- 
δί,ίΐιιΐϊοηβη^ΐοδδβ ηηά άίβ (^αίηοιααβϊηΐβ ϋβοίδίοηβδ, Τ. ν. Κ. 30, 
1962, σσ. 252-256. 

δαΒδβοΐνα. III. ϋίβ νβηνβίδαη^βη 6βΐ άβη ίπϊίι1)γζ&ηΠηί80Ϊΐ6η Ηβοίιΐ.8- 
^βΙβΙΐΓΐβη, Τ. ν. Κ. 30, 1962, σσ. 355-357. 

8η6δβοϊνα. IV. ϋΐβ Ιηδί,ΐίηί,ίοηβηραΓαρϊΐΓβδθ Τΐιβορίιίϋ. V. Όθγ ϋΐ£β- 
δΙβηηηίβΓΓίοΙιΙ άβδ δίβρίιαπαδ. VI. Όθγ Βί^βδΙβηΙεοηιηιβηΙαΓ Ιδϊ- 
άοΓδ. VII. ΟβΓ ΚοάβχυηΙβΓηοΙιΙ άβδ Τίιαίβίαβαδ. VIII. ϋβΓ Κοάβχ- 
υηΙβΓποΙιΙ ΙδίάοΓδ. IX. ϋαβ ΚβΙα Ροάαδ. X. ϋΐβ ΡΓ3£ΐηβη1α δϊ- 
ηαϊΐϊοα, Τ. ν. Κ. 31, 1963, σσ. 92-100. 

διιΡδβοίνα. XI. Οαδ Αυΐΐιβηΐϊβυιη. XII. ϋίβ ΝοΙίζ άβΓ Οοάά. νΐπάοΡ. 
1α4. ϊιιγ. οίν. 19 ηηά ΟΙαηβίΓο - Νβο6αΓ£. 62. XIII. ϋϊβ Ερίίοιηβ 
ΝονβΙΙαΓηπι Ιηΐίαηδ, Τ. ν. Κ. 31, 1963, σσ. 275-284. 

3η1)8βοΐνα. XIV. ΟίίΓοηοΙο^ΐδοίιβδ, Τ. ν. Β. 32, 1964, σσ. 255-257. 
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δυβδβοίνα. XV. ΚοΡίάαδ. XVI. Ι/είαίοπίβ άβδ ΙηβΙΐίυΙβδ, (Ια ϋϊ^βδίβ 
βί <1α Οοάβ Ιαβίίηίθη. XVII. Ι^β. οοΐΐβοίίο ΝονβΠ&Γαιη ά’ΑίΙίθηδββ, 

Ββν. Γηίβπι. Οι·. Αηί. 3 8βΓ., 13, 1966, σσ. 341-352. 
Βγζ3.ηϋηβ Εανν, ΤΙιβ ΟαιηΒπίΙ^β Μβάίβναΐ ΗίβΙοΓγ, \ο1. IV (Τΐιβ Βγζ»η- 

ίΐηβ ΕηιρΪΓβ) ρ&Γί II (ΟονβΓηιηβηί, ΟΙιαΓοΙι ειιμΙ Οΐνΐΐΐβαϋοη) βά. 
,ϊ. Μ. Ηαδβθγ, 0απι1>π(Ι^β 1967, σσ. 55-57 (μετά βιβλιογραφίας 

εις σσ. 408-421). 
Ι/ααΙβαΓ <Ιβ Ια ηίθάΐΙ&Ιΐοη άβ «ηαάίδ ρ&οίϊδ», Εΐαάβδ οίίβιΊβδ & ,Γ. Μ&ο 

ςαβΓοη, Αϊχ-βη-ΡΓονβποβ 1970, σσ. 595-597. 
ΟνβΓ άβ £β1<ϋη£ άβΓ οοηδίϊίαίίο Οιηηβιη, υϋ ϊιβί γθοΙιΙ. ΚθοΙιΐΒ^βΙβ- 

βΓάβ ορβίβΐΐβη ααη£βΙ)ο<1βη ααη Ρ. .1. νβΓά&ιη, ϋβνβηίβΓ 1971, σσ. 
187-188. 

ΡΓ&£πΐθηΐ6ί ΒΓθνΐ&πί ΟοοΙίοίβ & ΤΙιβοάοΓΟ Ηβπποροΐΐίαηο οοηίβοΐί β 
8γηορ8ΐ βΓοΙβπιειΜοα οοΐΐβοία, δίυδϊα ΒγΖ8.ηίΐηει βί ΝβοΚβΙΙβηϊοβ, 
ΝββΓί&ηάίοα, βάά. \ν\ Ρ. Βα^βΓ, Α. Ρ. \3ΐτι Οβτηβτί, VI, 3. Αβτ\* 
[Βγζ3.ηΙϊηει ΝΘΘΓΐβ,ικΒοα, 3], Ββΐιΐβη 1972, σσ. 9-35. 

ΟνβΓ £β1α11βη ΐη Ιιβί Οοίριίδ Ιαήδ Οίνϊΐϊδ, βτι Ορδ1β\- 
Ιβη βαη^βΡοάβη &&η Ε. Η. β’Ιαοο5, Ζ\νο11β 1975, σσ. 227-234. 

ϋββ ΚοιηπιβηΙαΓνθΡ^οΙ Ιαβίίηΐαηδ, Τ. ν. Κ. 45, 1977, σσ. 307-331. 

Δ'. Βιβλιοκρισία!.. 

II. Γ. .Γ ο 1 ο λν ϊ ο ζ, Ηΐβίοποειΐ ΙηίΓοάαοίΐοη ίο ίΗβ 8ίαά.γ οί Ηοιη&η 
Ε&\ν, 03πι5Γίά§β 1932.—Β. Μ. 52, 1933, σσ. 394-395. 

I. Ο. ν α η Ο ν β η, ΟνβΓζίοΙιί νβη Ιιβί ΗοπιβίηΒβ ρπν&αίΓβοΙιί, Ζ\νο1- 
1β 1934.—Κ. Μ. 54, 1935, σ. 539. 

Ν. 8 πι ί ί 8, Οοπχρβηάίαιη άβΓ ΒοιηβϊηΒβ θπ ουά-ΝθάβΓίαηάΒΘ ΓβοΚίβ- 
^88θ1ιΐθ(ΙβηΪ8, Ηίΐ&ρίβπι 1935.—Κ. Μ. 54, 1935, σσ. 539-540. 

Α. Ε1ιγ1ι&γ<11, ΕΒίδ αβδίίιηβίϊο ΐιη τδπιίβοΚβη ΡοππαΙαΓρΓΟΖθβδ, 
Μϋηο&βη 1934—Τ. ν. Κ. 14, 1936, σσ. 335-337. 

Η. Β. Η ο θ I ί η 1ε, Όθ βοΕίβι^ΓοικΙ ν&η Ιιβί ΒοηιβίηΒβ τβοΐιί, Ηα&ιΊβπι 
1935.—Β. Μ. 55, 1936, σσ. 303-304. 

Β. Η. ϋ. Η θ γ πι β 8 ά ο γ ί, 8ο1ιβΐ8 άβΓ αΐίννθίΐίΒη^β ββδβΐιΐβάβηίδ \&η 
Ηβί Βοπιβΐηδβ τβοΐιί, ύίΓβοΙιί 1936.—Β. Μ. 56, 1937, σσ. 447-449. 

Ο. ΜΐοΙιβ,βΠίΙέδ-ΝοααΓΟδ, ΟοηΙπΡαίίοη 4 Ι’βίαάβ άββ ρ&οίββ 
8αοοββ8θΓ&υχ βη <1γοΒ 6γζαηίίϊΐ, Ραπβ 1937.—Τ. ν. Β. 16, 1939, 
σσ. 265-267. 

Η. Α ρ β Η, Όΐβ υΓίβίΐ8πίο1ιίί§1εθΐί ΐιη Γδιηίδοΐιβη ΡΓοζβδβ, (β. 1.) 1937. 
—Τ. ν. Β. 16,1939, σσ. 267-270. 

Ε. I. ^ οηΙίθΓδ, Ιην1οβ(1 ν&η Ηβί ΟΐΓΐΒίβηάοπι ορ άβ ΒοιηβΙηΒθ \νβί- 
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£βνίη£ ΐ3βίΓβίΓοηι1β Ηβί οοηοηΐηηα&ΐ βη (Ιβ βοϊιΐ9ο1ιβϊ<1ϊη£, \νβ§β- 
ηίηςβη 1938.—Τ. ν. Ο. 54, 1939, σσ. 445-448. 

Γ. II ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ, Πάπυροι της έν Άθήναις 1 Αρχαιολογικής Εταιρείας 

[ Πραγματεία», τής Άκα&ηυ-ίας Αθηνών, 10], Άθήναι 1939.—Τ.ν.Ο. 

55, 1940, σσ. 306-307. 

Η. Μ ϋ 11 β γ, Όθγ 1. ΤϊΙθΙ 0β8 20. Βηοΐιβδ Οθγ Β&δΐΐίΐτβη άβδ ΡθΙζβδ ΐη 
δθίηβιη ΚβρβΓίΟΓΪαιη Τϊραοίίυβ, ν?ιϊΓζ1)ΐΐΓ£-Αιΐϊηα1ι1β 1940.—·Τ. ν. Ο. 
56, 1941, σσ. 204-205 καί ΕΡβδίηηδ, δρβοηίατη δοίβηΐΐηρυπι 1, 1947, 

σσ. 46-47. 

I γ. Α. 0. Ο 11 τη & η 8, ϋβ ΙηδίΒηΙβη νηη I αδίϊηΐ&ηηδ. νβρ1&1ΐη§, Ιαίτβΐ- 
Ιβη βη Γβ^ίβΐβΓ, Ηααρίβτη 1941.·—Β. Μ. Τΐιβππδ, 1942, σσ. 364-365. 

Μ. Κριτοϋτοΰ Πατζή Τιπούκειτος. ΕΐβΓΟΓυιη ΕΧ ΒηδίΗοοΓαιη 8ηιητη3.ΓΪυπι. 
Βιβλία ΧΧίν-ΧΧΧνίΙΙ, βάά. δ. Ηοβπη&ηη-Όβ δ I β ρ 8 ΐ 
ϋ ο 1 ί \ν & βΐ Ε. δ β ϊ <31, ΟΐΙΙη 6β1 νηΐΐοδίηο 1943.—Έρθ,δΐηιιβ, 
δρβοαίαπχ δοϊβηίΪ3.Γηπι 1, 1947, σσ. 239-241. 
Βιβλία ΧΧΧΙΧ-ΧΕνίΙΙ, 1955.—δΐιηϋα βΐ άοοηπιβηίει ΙιίδΙοηββ 
βΐ ίαΓΪδ 21, 1955, σσ. 347-348. 

Ρ. 0 ο 11 ΐ η β 1, Εα §βηβ8β <3α Οί§β8ΐβ, Οιι Οοίΐβ βΐ <1β8 ΙηβΙϋιιίβδ <3β ^· 
δΐίηίβη [Εΐαάβδ 5Ϊ8ΐοπηηΘ8 8υΓ 1β (ΙγοΒ άβ ,ϊυδίίηϊβη, 3], Ρβπ8 1952. 

—'Τ. ν. Κ. 21, 1953, σσ. 352-354. 
Ρ&ρίΓΐ §γθοϊ β ΐΒ,Ιίηϊ [Ρη551ίο9ζΐοηί άβΐΐη δοοΐβία Ιΐβΐίβηβ ρβτ Ιβ. ποβΓοει 

άβι ραρίπ ^Γβοΐ β Ιθϋηί ΐη Ε^Ηΐο] 13/2 (η. ΐ. 1315-1370) & οϊιγ& (1ΐ 
V. ΒηΓίοΙβΙΙΐ, ΡίΓβηζβ 1953.— δΐηάΐβ. βΐ άοοηπιβηΙ& ΙιίδΙοπ&β 
βΐ ίαρϊβ 19, 1953, σσ. 437-439. 

Η. ΡββηβίΓδΐ, ΙηΙβΓρΓβίηΙΐο πΐϋΐΐίρίβχ. Εβη 5β8θ1ιουΛνίη§ ανβΓ άβ 
ζο^βη&ηιηάβ οηδΐδ ν&η Εβί Βοιηβΐηββ γθοΙΒ, ΖυτοΙΙθ 1953.—Κ. Μ. 
Τΐιβπιίδ, 1953, σσ. 572-573. 

Οαί ΙηΒΐϋηΙΐοηυηι οοιηπιβηΙ&Γϋ IV, 1]Γ8§. νοη Μ. ϋ & ν ΐ ά ηηο! Η. Ε. 
\ν. Ν βΐ 80 η, ΤβχΙ (1. Είτ^.)-ΚοτηπιβηΙαΓ(1. Είι·§.), ΕβΐιΙβη 1954.— 
Β. Μ. Ήιβπιίβ, 1954, σσ. 155-156. 

Κ. Ε. Ζειοΐιατίθ. νοη Εΐη§βηΙΙΐ3ΐ, Οβββίιίοΐιΐβ άββ ^πβοΐιίθοίι- 
ΓθΐηΪ8θΕβη ΒβοϊιΙδ. Είτη βΐη νορνοΓί νοη Μ. δθη Νίοοίο νβΓίηβΙΐΓ- 
4>θγ Νβηάηιοΐί άβτ 3. ΑηΠ&^β, ΑηΙβη 1955.—Τ. ν. Η. 24, 1956, σσ. 
76-79. 

Ραηϋ δβηίβηίΐηηιιη ίΓη^πιβηΙυηι Εβίάβηββ, β<3<3. βί οοζητηβηίαπο ΐηβίΓ. 
Ο. Ο. Ατοΐιΐ, Μ. Ό ά ν ΐ (1, Ε. Ε β ν γ, Η. Μ & γιο Καί, Η. Ε. 
\Υ. Ν β 1 8 ο η, Εβίάβη 1956.—Τ. ν. Κ. 25, 1957, σσ. 75-78. Άπάν- 

τησις εις άντικριτικήν, αυτόθι, σ. 308. 

I γ. Α. Ο. Ο 1 ί ΐη β η 8, Ρβ Γηβΐϊΐυΐβη νβη Οηίηβ, νβιΊβϋη#, 1&6β1Ιβη βη 

Γβ^ϊδΙβΓ, ΗηεΐΓίβιη 1958.— Β. Μ. ΤΙιβηιίδ, 1959, σ. 295. 



574 Νεκρολογία!. 

Ό. Νογγ, Όίβ ΡαΙΐΓΐΆ3!}Ίΰ;1ίβϋ ΐιη Ι^ΖΗΐιΙίη^οΗοη νβΓΐΓβ£8Γβοϊιί, Μϋη- 

οΐιβη 1960.—Τ. ν. Β. 29, 1961, σσ. 113-115. 
Ν. Ο. 8 ν ο γ ο η ο 8, Εβ δ^ηορδίδ ιηαϊοΓ άβδ Βαδϊΐίςιιβδ οί 8Θ8 αρρβη- 

άΐοβδ [Βϊ61ΐο11ιοαιιβ Βγζβηίίηβ. Είικίβδ, 41. Ρειπδ 1964.—ΙιίΓα 16 
1965, σσ. 255-257. 

Ε. Μ ϋ 11 β γ, Όίβ δοΚοΙίβη ζυ Βαοΐι 21 Τίΐβΐ 1 6βΓ ΒβδϊΠΙτβη, ΒθγΙιιι 
1966. —Τ. ν. Κ. 35, 1967, σσ. 331-336. 

Ε Ε. 8 ρ γ υ ί I, Εηβΐιίήάίυΐη. ΟνβΓζΐοΙιΙ νειη Βοιηβΐηδ ρήνββίΓβοΙιί, 
ΌβνβηΙβΓ 1975.—Β. Μ. ΤΙιβηαίδ, 1976, σσ. 205 207. 

Ρ. Ε. Ρ ί 6 I β γ, Βγζβηΐίηίδοΐιβ ΚθοΚίδΙίΙβΓβΙυΓ (=Η. II υ η § β γ, Όίβ 
ΙιαοΗδρΓβ,οίιΙίοΙιβ ρΓοίβηβ ΕίίβΓ&ΙυΓ 6θγ Βγζβη1ίηβΓ, τ. II [Η6. ά. 
Α\¥. XII. 5. 2 κεφ. 13), Μαηοϊιβη 1978.—Τ. ν. Β. 48, 1980, σσ. 

272-276. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΩ-ΙΆΝΟΣ 



ΦΙΛΙΠΠΟΣ Κ. ΦΑΛΜΓΙΟΣ 

(1902 - 1981) 

Στις 26 Νοεμβρίου 1981 άπέθανε στήν Αθήνα 6 εταίρος τής Εταιρείας 

μας Φίλιππος Φάλμπος. 'Ο Φάλμπος έγεννήθη στήν Σμύρνη τό 1902 καί έ- 

σπούδασε στήν Ευαγγελική Σχολή, πού δεν πρόλαβε νά τελειώση λόγω των 

γεγονότων τής Μικρασιατικής Εκστρατείας. Μετά τήν Καταστροφή έγκατε- 

στάθη στήν Αθήνα, οπού έζησε ολη του τήν ζωή ασχολούμενος μέ τήν χα¬ 

μένη του πατρίδα Σμύρνη. Ιδιαίτερα φιλόμουσος καί φιλότεχνος, συλλέκτης 

καί γενικώτερα πνευματικός άνθρωπος, έγραψε καί έδημοσίευσε στίχους μέ 

τό ψευδώνυμο Φ. Καφής (από τα αρχικά του Φ.Κ.Φ.), ασχολήθηκε μέ τά 

γραμματόσημα, αντικείμενα τέχνης καί κειμήλια τής Μικράς Ασίας. Είχε 

συγκεντρώσει ζωγραφικούς πίνακες, χειρόγραφα καί σπανιώτατες εκδόσεις, 

πού ώρισμένες ήσαν των αρχών του Ιζ' αΐώνος. Τμήματα τής βιβλιοθήκης 

του, πού ξεπερνουσε τά 12.000 σώματα, έδώρησε πριν απ’ τον θάνατό του στήν 

Ακαδημία Αθηνών καί στήν "Ενωσι Σμυρναίων (τής οποίας είχε διατελέσει 

άντιπρόεδρος), ένφ τό μεγαλύτερο μέρος της έδόθη στήν Δημοσία Βιβλιοθήκη 

Κερκύρας. Στον Μουσικό Σύλλογο Κερκύρας «Μάντζαρος» έδώρησε καί ένα 

άπό τά ακίνητά του. Δυστυχώς οί πολύτιμες συλλογές του διεσκορπίσθησαν 

ή έπωλήθησαν σέ εξευτελιστικές τιμές, όταν κατά τον τελευταίο χρόνο τής 

ζωής του, μόνος μετά τον θάνατο τής συζύγου του, χωρίς παιδιά, άρρωστος, 

ανίκανος νά μετακινηθή καί μέ ελαττωμένη βούλησι, υπήρξε κυριολεκτικά έρ- 

μαιον των ληστρικών διαθέσεων δήθεν φίλων του. 

Ό Φάλμπος έγραψε αξιόλογα μελετήματα, κυρίως γύρο άπό τήν Σμύρ¬ 

νη. Τά περισσότερα έδημοσιεύθησαν στήν εφημερίδα «Μικρασιατική Ήχώ», 

τά «Μικρασιατικά Χρονικά», τήν «Θεολογία», τήν «Φιλατέλεια» καί τό 
«Δελτίον τής Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας)). Αύτοτελώς έξεδόθησαν 

ό άπό τήν "Ενωσι Σμυρναίων βραβευμένος Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης, 

Άθήναι 1970 (8°, σσ. 294), τά εις τρεις τόμους Ταξίδιατ ου Μάρκου Αντω¬ 

νίου Κατσαΐτη στήν Ανατολή, Άθήναι 1972 (8°, σσ. 210), 1974 (8°, σσ. 

334) καί 1979 (8°, σσ. 180) καί τά Σμυρναϊκά Μελετήματα, ’Αθήναι 1981 

(8°, σσ. 176), πού άποτελοΰν σύλλαβον τών σπουδαιοτέρων γύρο άπό τήν 

Σμύρνη μίκροδημοσιευμάτων του. Ό Φίλιππος Φάλμπος ασφαλώς δέν υπήρ¬ 

ξε μεγάλος επιστήμων, ύπήρξεν όμως ένας μειλίχιος φιλότεχνος καί φωτεινός 

πνευματικός άνθρωπος. 
Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ 
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Π αναγιώτου Κ. Χρήστου, Θεολογικά Μελετήματα. 4. "Υμνογρσ.^ 

9οικά. Πατριαρχικόν "Ιδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 198χ 

8<>, σσ. 289. 

Έργον έπιστημονικώς μέν έξαίρετον, έθνικώς δε έπιβαλλόμενον υπήρξα 

ή υπό του έν Θεσσαλονίκη «Πατριαρχικού Ιδρύματος ΙΙατερικών Μελετών» 

συγκέντρωσές καί έκδοσις έργασιών τού διευθυντοΰ αυτού καθηγητού κ. Παν. 

Κ. Χρήστου, ών τέταρτος τόμος είναι ό ταχυγραφικώς παρουσιαζόμενος κ^ι 

περιλαμβάνουν βασικάς αύτου μελετάς σχεακάς μέ τήν Όρθόδοξον Ελληνικήν 

'Υμνογραφίαν. 

Τά περί των λειτουργικών "Υμνων της ήμετέρας Εκκλησίας προ πολλου 

έχουν διεθνοποιηθή, καί ή έκδοσις κειμένων από του καρδιναλίου *Ιω. ΡϋΓ^# 

μέχοΐ του ’Ιωσήφ δοΚίΓό, πολλά οφείλει εις Χριστιανούς του Δυτικοί» δόγμα¬ 

τος. Τούτο δεν σημαίνει ότι όλιγώτερα οφείλει είς τούς Ελληνορθόδοξους, ώς 6 

Κωνσταντίνος Οικονόμος ό έξ Οικονόμων ( 1780-1857|), ό ιερομόναχος Βαρ¬ 

θολομαίος Κουτλουμουσίανός (1772-1851), ό Άθαν. Παπαδόπουλος Κερα- 

μεύς (1855-1912), ό μητροπ. πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος Εύστρατιάδηζ 

(1872-1947) καί άλλοι. 'Ημεΐς, θεολόγοιτε καί φιλόλογοι είμεθα κάλλιαν εις 

θέσιν νά γνωρίζωμεν εκ πείρας ού μόνον τήν λειτουργικήν γλώσσαν καί την μου¬ 

σικήν τής Εκκλησίας, άλλα καί πολυποίκιλα θέματα σχετιζόμενα προς τήν *Υ- 

μνογραφίαν, τήν ορολογίαν της, τήν έν αυτή άπήχησιν τού Ελληνικού παρελθόν¬ 

τος κλπ. Καί ικανόν προ τής άναδείξεώς μου εις τήν έδραν τής Βυζαντινής Φι¬ 

λολογίας τού Πανεπ. Αθηνών (1949) άντελήφθην καί αύτό καί τάς γενικωτέ- 

ρας υπηρεσίας τάς οποίας προσέφεραν αί έρασίτέχναι ή κατ’ επάγγελμα βυζαν- 

τίνολόγοι εις τήν γνώσιν τών κειμένων καί τήν Φιλολογίαν τού Μέσου Ελληνι¬ 

σμού. Τό νά λέγεται άπλώς ότι ό Ρωμανός ήτο ό Πίνδαρος τής Εκκλησίας ή 

νά έξαίρεταί ή ποίησις τής νεκρώσιμου Ακολουθίας (υπό του Σπ. Ζαμπελίου) 

δέν ήρκει. "Επρεπε νά συμβάλωμεν θετικώς εις τήν άποκάλυψιν των προγο¬ 

νικών μας θησαυρών καί εις τήν μελέτην τών γεννωμένων προβλημάτων, μή 

περιοριζόμενοι είς τό νά ψελλίζωμεν όσα έμανθάνομεν εις τάς Εύρώπας άπό 

Λατίνους καί Προτεστάντας θεολόγους τε καί Εβραίους φιλολόγους (ώς οί 

ΚπιπιΙ)βο1ΐΘΓ, Μ3.88 κλπ.). 

Ή μοίρα μου. ή οποία σκληρώς μ’ έδοκίμασεν όταν πρώτος εϊσήγαγον είς 

τήν Νεοελληνικήν Έπ'στήμην τήν φιλολογικήν έρευναν συγχρόνων μας Ποιητών 

(διδακτορική μου διατριβή περί Σολωμοΰ 1935), ήθέλησε νά δοκιμάσω νέας 

πικρίας καί αποδοκιμασίας διότι έτεμον νέαν οδόν είς τήν μελέτην καί έκδοσιν 

26 - 1 - 1984 
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της 'Υμνογραφίας, καί δή του Ρωμανού. Οι θεολόγοι μ* έβλεπον ύποπτους 

(παρά τάς πατριαρχικάς εύλο/ίας), είναι δέ γνωστόν τοΐς παροικοΰσι τήν Ιε¬ 

ρουσαλήμ ποιοι ταπεινοί υπολογισμοί καί ποιοι (νομιζόμενοι!) αντίζηλο» υπο¬ 

βολείς υπεκίνησαν τάς κατ’ εμού, του έργου μου, καί κατά των συνεργατών 

μου λιβέλλου, καί επιθέσεις των Πέτρου Ίωάννου (ουνίτου ίερέως) καί καθηγ. 

Σωκρ. Κουγέα1. Οίσυνεργάται μου (δύο δωδεκάδες, ών οί ήμίσεις έγιναν μετά 

ταυαα πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι καί οί. υπόλοιποι κατέλαβον έν συνεχεία 

ύψηλάς έπιστημονικάς ή έν τη Εκπαιδεύσει θέσεις) περιυβρίσθησαν σκαιώς 

κοί έν συνεχεία έπιέσθησαν ή καί τινες έδελεάσθησαν διά νά έγκατα?είψουν 

καί έμέ καί τό έργον. Ένω δέ διά πρώτην φοράν εί; τήν Φιλοσοφ. Σχολήν 

των Αθηνών ώδηγουντο φιλόλογοι εις τήν έκδοσιν κειμένων καί έμορφοΰντο 

εις τήν Παλαιογραφίαν καί τήν Κριτικήν, οί άείμνηστοι σήμερον συνάδελφοί 

μου διευθυνταί των Σπουδαστηρίων, «'Ιστορίκοΰ» ό μέν, έχοντας πλουσίαν συλ¬ 

λογήν βυζαντινών βιβλίων) καί «Μεσαίων, καί Νεωτέρας Έλλ. Φιλολογίας» 

ό δέ, έκλείδωσαν τάς βιβλιοθήκας των καί τά κατέστησαν άπρόσιτα εις τους 

συνεργάτας μου! 'Η ευτέλεια άλλων έφθασε μέχρι κακής βαθμολογίας τών 

βυζαντίνολογούντων I Ταΰτα λέγω σήμερον, συν χή προσθήκη, ότι διά τήν έκ- 

δοσιν τών 4 τόμων του Ρωμανού καί του Παραρτήματος, διά τήν προμήθειαν 

βιβλίων καί πολυδαπάνων μίκροταινιών, διά τά ταξίδια εις ΓΙάτμον καί άγιον 

"Ορος, οΰιε τό Πανεπίστήμιον ούτε τό Κράτος έδωκε ποτέ είς ήμάς «μίαν 

τσακιστήν πεντάραν». Έπάλαισα λοιπόν, άλλα πριν τελείωση τό εργον έστα- 

μάτησα. Καί τά έσοδα έκ τής πωλήσεως διέθηκα (καί διαθέτω ετι) διά τήν 

ένίσχυσιν τών εκδόσεων τη: Επιστημονικής Εταιρείας έν ’Αθήναις (Σειρά 

Παραρτημάτων τής «Αθήνας»). 

Άλλ’ όπως ή ζωή καί τό έργον του Δ, Σολωμου έγινεν άπό του 1935 μέ- 

γα θέμα καί έδιεθνοποιήθη. ούτω καί τά διαφέροντα διά τήν Ύμνογραφίαν 

ηύξήθησαν, καί ό Ρωμανός έξήλθε καί πάλιν είς τό διεθνές έπισιημονικόν 

προσκήνιον μέ εκδόσεις, διατριβάς. μελέτας, μεταφράσεις. "Αλλως τε έγώ δεν 

έζήτουν, ώς άλλοι άξιώματα ή χρήματα ή Ακαδημίαν! Καί τό Ελληνικόν 

Κράτος μέ τό Ψευδοσύνταγμσ του 1968 μέ άπεμάκρυνε τής έδρας είς ηλικίαν 

65 ετών, καί μοί έδωκε τον χρόνον νά έργασθώ έντα.ικώτερον I 

"Εντιμον έξαίρεσιν άπετέλεσεν ό πατρολόγος καθηγητής Παναγιώτης Κ.’ 

Χρήστου, γευθείς καί εκείνος τάς πικρίας τάς οποίας έπάγεται τό μή άνήκειν 

είς τήν λέσχην τών έξ «άγραφων» Καθηγητών, ό όποιος μοί αφιερώνει τό 

παρουσίαζόμενον βιβλίον ώς προς τογ νμνολόγον πάί γοαμματιχόν, πράγμα 

δι* 8 τω εϊμαι λίαν ευγνώμων. "Εχει καί αυτός τάς άπόψεις του, διαπιστώνει 

1. Πρβλ. : Ρωμανός καί Άγιος Δημήτριος, Άγιολογικαί καί Ύμνογραφίκαί έπι- 

στασίαι, Άθηνα ΝΘ’, 1955, σ<τ. 86-130, 8παυ πλβίονα έγραψα. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 37 
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ότι ημείς οί φιλόλογοι δέν έγνωρίζομεν τήν αρχαϊκήν ποίησιν τής Εκκλησίας, 

ότι ή τελευταία γαλλική εκδοσις των "Υμνων του Ρωμανού εΐναι καλυτέρα 

τής Αθηναϊκής (έμοΰ καί των συνεργατών μου) καί τής των Μα&8 - ΤΓγρ&- 

ηίδ. Καί άφορμώμενος έξ αυτής (τής γαλλικής) γράφει (σ. 218) τά εξής: «δ 

Ν. Τωμαδάκης καί οί συνεργάταί του προφανώς υπετίμηααν τας δυνάμεις Των 

καί ουτω ήρχισαν μέ περιωρισμένας φιλοδοξίας, ενώ ώς άπεδείχθη άπό τήν 

συνέχειαν ήδύναντο νά παρουσιάσουν περισσότερον ώλοκληρωμένον έργον». 

Βεβαίως ό σκοπός τής έκδόσεως του Α' τόμου (1952) ήτο νά άσκηθοΰν οί 12 

νεαροί τότε συνεργάταί είς τήν Παλαιογραφίαν καί τήν έ'κδοσιν κειμένων, είς 

αυτόν δέ τον τόμον έχρησιμοποιήθησαν βασικώς τά πατμιακά Κονδακάρια 

(κώδδ. 212 καί 213). Προϊόντος του χρόνου οί συνεργάταί ήσαν καί περισσό- 

τεροι καί εμπειρότεροι καί ή έκδοσις έβασίσθη είς πλήθος σιναϊτικών, άγιο- 

ρειτικών κ.ά., έκτος των πατμιακών κωδδ. Αλλά, διά νά τελειώνω μέ τήν 

Γαλλικήν έ'κδοσιν, ή οποία εσχάτως συνετελέσθη, ό εκδότης της κατελήστευσε 

τά υπομνήματα, τάς αναγνώσεις καί τάς διορθώσεις τής Αθηναϊκής, τήν ό¬ 

ποιαν «μέ γαλατικήν άβρότηταυ(Ι) είρωνεύθη ! 'Η ίκανοποίησίς μου είναι οτι 

έκτος των δυο διαδόχων μου, οί όποιοι ήσκήθησαν εις τό Φροντιστήριον Ρωμα¬ 

νού, έφάνησαν καί διατριβαί σχετικαί μέ τήν 'Υμνογραφίαν, οιαι των μαθητών 

μου Ευτυχίου Πω. Τωμαδάκη διά τον Ιωσήφ 'Υμνογράφον καί του Θ εοχά- 

ρους Λετοράκη διά τον Κοσμάν τον Μαϊουμά. Καί δεινοί παλαιογράφοι-κλασ- 

σικοί φιλόλογοι, οΐοι ό Νικόλαος Ά. Λιβαδάρας, έν Άθήναις, καί δ αείμνηστος 

έν ΙΠίηοϊδ καθηγητής Μάρκος Ναουμίδης (ψ 1976), αλλά διά νά μη έπεκταθώ 

καί είς άλλους, όνομάζων μεσαΐωνολόγους καί παπυρολόγους, καί ό εγκυρό¬ 

τερος σήμερον διά παλαιογραφικά καί κωδικολογικά θέματα (έπί πολλά έτη 

διευθυντής των χειρογράφων της) διευθυντής τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 

Ελλάδος Παναγιώτης Γ. Νικολόπουλος. Αί μικραί λοιπόν φιλοδοξίαι δεν άπέ- 

τυχον, έ'δωκαν μεγάλα άποτελέσματα. 

Παραλλήλως προς τήν έκδοσιν των "Υμνων του Ρωμανού, διδάσκων γενί- 

κώτερον 'Υμνογραφίαν ήσχολήθην εκτός τοΰ Μελωδοΰ μέ τον Ακάθιστον, τόν 

*Ανδρέαν Κρήτης κ.ά. υμνογράφους καί έξέδωκα τήν Βυζαντινήν 'Υμνογρα¬ 

φίαν καί Ποίησιν (γ' έκδ. 1965). Αί βασικαί μου απόψεις εΐναι: α') "Οτι οί 

Έβδομήκοντα είς τό Ελληνικόν των κείμενον εΐναι διά τήν Βυζαντινήν Φιλο¬ 

λογίαν ό τι ό "Ομηρος διά τήν κλασσικήν Φιλολογίαν. Εϊδικώς διά τήν διαμόρ- 

φωσιν τής Βυζαντινής Ύμνογραφίας ούχί έλληνικά (παγανιστικά ή άρχαϊζόντων 

Χριστιανών) έργα, άλλ’ οί-Ψαλμοί καί άλλα βιβλία τής Καινής καί Π.Δ., άναγι- 

νωσκόμενα ή ραψφδούμενα κατά τάς χριστιανικάς συνάξεις των πρώτων αιώ¬ 

νων, εΐναι τά διαμορφώσαντα τήν γλώσσαν, τόν ρυθμόν, τά εΐδη τής Βυζαντι¬ 

νής Ύμνογραφίας (πρβλ. καί τάς 9 ωδάς των Κανόνων), β') "Οτι διαχωρίζω 

τήν Θρησκευτικήν Ποίησιν άπό τήν Λειτουργικήν ύμνογραψίαν, μή δεχόμενος 

π.χ. οτι έπί τήν δευτέραν ήτο δυνατόν νά επίδραση ή ποίησίς Γρηγορίου του 
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Ναζιανζηνοΰ. Των δύο αυτών βασικών αρχών δέν άφίσταμαι καί μετά τήν άνά- 

γνωσιν του βιβλίου του καθηγητου Π.Κ. Χρήστου, γ') "Οτι ή αγροτική ποίη- 

σις του Έφραίμ του Σύρου (ή 'Έλληνος Έφραίμ) ήτο όλως διάφορος τής του 

Ρωμανού καί δεν τον έπηρέασεν, ώς καί ότι ή Ελληνική'ΐμνογραφία έξειλί- 

χθη αύτοτελώς. 

’Λληθέστατον όμως εΐναι ότι ούτε καί έγώ (ώς καί οί προηγηθέντες έμου 

φιλόλογοι μελετηταί τής 'Υμνογραφίας, ών τινες ήσαν άγευστοι Πατρολογίας 

τε καί Θεολογίας, διό καί παταγωδώς άπέτυχον, ώς ό γυμνασιάρχης Έμμ. 

Παντελάκης, κλασσικός φιλόλογος), ήδυνάμην νά άντοφθαλμήσω προς τον 

πατρολόγον Χρήστου, διότι εκείνος μεν εΐναι βαθύς θεολόγος, έγώ δε πέρα τής 

Φιλολογίας ήμην καί ιστορικός καί Νεοελληνιστής. Επομένως τό θέμα εύρεν 

εν τώ προσώπω του Π. Κ. Χρήστου τον ειδικόν του χειριστήν, δυνάμενον νά 

κινηθή μετά γνώσεως καί κρίσεως εις τά, πενιχρά καί σπάνια έστω, κείμενα 

των τριών πρώτων χριστιανικών αίώνων καί νά έρμηνεύση καί άξιοποιήση 

τάς σχετικάς ειδήσεις. 'Ο φιλόλογος απευθυνόμενος προς φιλολόγους έμύει 

αυτούς είς τό δίαΐιιβ ηαο τής Εκκλησιαστικής 'Υμνογραφίας, κριτικώς, γλωσ- 

σικώς, αίσθητικώς. Έργον του θεολόγου ήτο ή εξελικτική έξέτασις τής λα¬ 

τρείας καί των λογοτεχνικών ειδών δι* ών αΰτη έξεφράσθη. Επομένως τί 

πρώτον συνετέθη, έψάλη, έσχηματίσθη ώς άπολυτίκιον ή (πρώτο)κοντάκιον, 

τί ακριβώς προηγήθη, ή Συρίακή ή ή Ελληνική Ύμνογραφία, δεν ήτο δυνατόν 

νά τύχουν τής διαπραγματεύσεως τής οποίας έτυχον διά των μελετών του δια¬ 

πρεπούς πατρολόγου, όσονδήποτε καί άν έβοήθει ή διαίσθησις του φιλολόγου. 

Τό ότι αναγνωρίζω την τοιαύτην υπεροχήν είς τον συνάδελφον, δέν ση¬ 

μαίνει ότι δέχομαι ότι, μή έκδούς ποτέ εκείνος κριτικώς ύμνογραφικά κεί¬ 

μενα, είχε τό δικαίωμα τής θχ ΟΒίΠιβίίΓδΐ άποφάνσεως περί του ποία έκδοσις 

του Ρωμανού εΐναι ή κρείττων. "Οταν μάλιστα ή του Μ&&8 δέν έ'χει ύπομνή- 

ματα ή μετάφρασιν, ή δε γαλλική παρανοεΐ συχνότατα τά όσα έκδίδει (ώς φαί¬ 

νεται άπό τήν μετάφρασιν). Αφήνω τό πρόβλημα του παρατονισμοΰ, τής ρυ¬ 

θμικής κλπ. Έγραψα ήδη σχετικώς, καί πιθανώτατα, εάν τό γήρας έπιτρέψη, 

θά έπανέλθω. "Ας μοι συγχωρηθή δέ ή μακρά αΰτη περίαυτολογία, ή οποία 

νομίζω ότι ήτο άναγκαία. Μετά τήν έξοδόν μου έκ του θεάτρου του βίου, θά 

εΐναι δύσκολον νά σχηματισθή ή όρθή άποψις των γενομένων. Οί άνερχόμενοι 

έπιστημονικώς "Ελληνες δέν τολμούν νά εΐπουν τήν αλήθειαν ή νά αντιδικήσουν 

πρός τούς πανισχύρους ξένους, φοβούμενοι τάς συνεπείας. Δέν εΐναι ή πρώτη 

φορά π.χ. όπου οί Γάλλοι άφοΰ έκμεταλλευθοΰν αφειδώς τά δημοσιεύματά μας 

ί&οΐίθ, κατόπιν τά έλεεινολογοΰν. Άς μή μέ άναγκάσουν νά εΐπω περισσό¬ 

τερα. Προσωπικώς οόδένα ήδίκησα οΰτε ομοεθνή οΰτε αλλογενή. Καί έχω δι- 

καίαν άπαίτησιν άμοιβαιότητος. 

Είς τό παρουσιαζόμενον βιβλίον αί άνατυπούμεναι μελέται του 1Ί. Κ, 
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Χρήστου εΐναι: Α') *Η 'Υμνογραφία τής άρχαϊκής Εκκλησίας (σσ. 15-69) 

καί ή Β') Οη Ηιθ Οτΐ^ϊη οί ΑηοΐβηΙ ΟιπβΠειη Ηγπιηο^Γ3.ρ1ιγ (σσ. 73-87). 
Γ') Το εργον του Μελίτωνος περί Πάσχα καί ή Ακολουθία του Πάθους (σσ. 

91-103). Δ') Τό $σμα το καινόν κατά Κλήμεντα ’Αλεξανδρέα (σσ. 107-137). 

Ε') Ό Χορικός "Υμνος είς τήν άρχαίαν Εκκλησίαν (σσ, 121-134). Αί πέντε 
αύται μελέται ανάγονται εις τήν πρώιμον 'Υμνογραφίαν, συζητούν δέ προ¬ 

βλήματα έν οψει ιδία των Πατέρων καί των κειμένων των πρώτων αιώνων, 
Αΰτη είναι καί ή κυρία συμβολή του βιβλίου είς τήν καταγωγήν, γέννησιν, ελ¬ 

ληνικότητα τής πρωίμου ταύτης «ποιήσεως». Ακολουθούν δύο δημοσιεύματα, 

ών τό ζ') *Η γένεσις του Κοντακίου, τό Ζ') Εκδόσεις καί μελέται περί των 
Κοντακίων του Ρωμανού, άμφότερα σχετικά προς τό κύριον εΐδος τής Βυζ. 

'Υμνογραφίας τον "Υμνον (κοντάκιον), καί καταλήγομεν μέ τάς δύο τελευταίας 
άναφερομένας, τήν μέν Η') εις τον Μέγαν Κανόνα τού ’Ανδρέου Κρήτης (γραμ¬ 

ματολογική, ερμηνευτική καί θεολογική άποτίμησίς) καί ή Θ') Προσφορά τής 
Κτίσεως (τό τροπάριον: Τίσοι προσενέγκωμεν;), 6που εξετάζονται αί πηγαί 
τού κειμένου καί ή είκονογραφική παράστασις τού περιεχομένου τού τροπαρίου. 

Αί δύο τελευταΐαι έργασίαΐ δεικνύουν 6τΐ δ συγγραφεύς δεν νοεί μόνον άλλά καί 
αισθάνεται ό τι ερμηνεύει. Τούτο εΐναι μέγα προσόν καί διά θεολόγον. 

Αί επί μέρους όξεΐαι, εύστοχοι καί σαφείς παρατηρήσεις καί διαπιστώ¬ 

σεις τού συγγραφέως είναι πολλαί, ούτε είναι δυνατόν νά συλλέγουν ενταύθα. 

Ευνοϊκωτάτην μοι έπροξένησεν έντύπωσιν ή άποψις οτι ό Ακάθιστος δεν εΐναι 
εργον τού Ρωμανού (άνεξαρτήτως τής πιθανότητος νά έγράφη προ τού 500 ή 
μετά τό 560), διότι έν Άθήναις έξακολουθούν τινες διδάσκοντες καί κηρύτ- 

τοντες δτι δ Ρωμανός έγραψε τον Ακάθιστον, άποψις ολως αστήρικτος καί αναί¬ 

σθητος1. Όμοίως δ Χρήστου δέν δέχεται οτι δ Ρωμανός ήτο Εβραίος (ώς δ 
Μα&δ). Τον ευχαριστώ δέ καί διά τήν ύπεράσπισίν μου έπί τούτω έναντι του 
Γάλλου εκδότου τού Ρωμανού. Αξιόλογα οσα γράφει περί σχέσεως μουσικής 
καί ποιήσεως καί περί τονισμού των "Υμνων (τήν γλώσσαν των όποιων άπε- 

βαρβάρωσεν δ Μα&8 καί δ συνεκδότης του δι* άμιμήτων άναβιβασμών καί 
καταβιβασμών των τόνων κ.ά. τεχνασμάτων, διά νά τηρηθή τό φανταστικόν 
σχήμα τού κοντακίου). 'Η έξέτασις τής πραγματικής γλώσσης των "Υμνων 
έξακολουθεΐ νά εΐναι (1θ8ί(1θΡ3.1ιιπΐ τής Φιλολογίας μας. 

Καί αυτήν τήν φοράν μετά τήν άνάγνωσιν βιβλίου ή μελέτης τού καθηγη- 

τοΰ Χρήστου διαπιστώνομεν οτι πολύ τό νέον, εύλογον, πειστικόν, διδακτικόν 

1. Απεναντίας δέν δέχομαι 6τι Γρηγόριος ό Θεολόγος έγραψε τον κέντρωνα «Χριστός 
Πάσχων». 'Τπερβολική δέ μου φαίνεται ή άναγωγή μουσικής καί μέτρων εϊς τά άρχαϊα 
έλληνικά. Άλλα τό τελευταΐον τοϋτο είναι θέμα μεΐζον μΐ5ς σημειώσεως. 
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υπάρχει έν αύτώ. Τούτο δέν είναι σύνηθες έν Έλλάδι, όπου έκαστος σπουδά- 

ζων έν Εσπερία, επανέρχεται μετά δίσκου τής φωνής του κυρίου του. *0 καθ. 

Χρήστου ήκουσε μόνον τήν φωνήν του Κυρίου: Γνώαεσθε τήν αλήθειαν καί ή 
αλήθεια ελευθερώσει ύμάς. Καί ήμάς, άνευ φόβου καί πάθους. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Τίτου Μ. Σ υ λ λ ι γ α ρ & ά χη, μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αύλοποτά- 

μου, Κρήτες "Αγιοι, Ρέθνμνον 1983, 8°, σσ. 332, Ειχονογραφημένον 
(ιδία δι’ ιχνογραφημάτων). 

Τό βιβλίον τούτο δεν έχει επιστημονικόν χαρακτήρα ουδέ προσθέτει τι 
εις τήν γνώσιν των άγιολογικών θεμάτων τής Κρήτης ούδέ καν έχει βιβλιο¬ 

γραφίαν, διά νά γνωρίζη ό άναγνώστης του πόθεν 6 συγγρ. ήντλησεν όσα παρέ¬ 

χει καί φλυάρως έπεκτείνει. Έάν θ’ άναφερθω είς αυτό, τούτο πράττω διά ν* 

άποτρέψω ματαίους κόπους των άγιολογούντων νά τό αναζητήσουν καί άνα- 

γνώσουν. Διότι δέν έχουν τίποτε τό νέον ή ασφαλές νά μάθουν, 
'ΐπενθυμίζω τήν (είσηγουμένου εμοΰ) διδακτορικήν διατριβήν του Θεο¬ 

χάρους Εύστ. Δετοράκη, Οΐ άγιοι τής πρώτης Βυζαντινής πε¬ 

ριόδου τής Κρήτης καί ή σχετική πρός αυτούς φιλολογία, Άθήναι 1970, 8°, 

σσ. 261, βιβλίον άξιόπιστον καί μεθοδικόν, τό όποιον καλύπτει μέρος του 
αγιολογικού καταλόγου τής Κρήτης. Ούδέ τούτου ήδυνήθη νά κάμη τήν δέου¬ 

σαν χρήσιν ό κ. Τίτος, ώς θά ΐδωμεν περαιτέρω. 

Πρώτον πρέπει νά διευκρινήσωμεν τί θά εΐπη «"Αγιοι Κρήτης». Εΐναι 
οί Κρήτες άγιοι εντός καί εκτός τής Κρήτης ζήσαντες καί όσιωθέντες ή μαρτυ- 

ρήσαντες; "Η εΐναι καί οί ξένοι οί δράσαντες έν αύτή; *Η εΐναι οί έν αύτή τι¬ 

μώμενοι, όπως π.χ. Μηνάς ό Αιγύπτιος (Νοεμβρίου 11); Έάν όμως εΐναι 
καί οί τιμώμενοι ξένοι, δίατί άπουσιάζουν π.χ. ό "Αγιος Γεώργιος, ό "Αγιος 
Νικόλαος, ό "Οσιος Νεκτάριος, ών ή Κρήτη γέμει ναών καί προσκυνημάτων; 

Καί ή Θεοτόκος, τής όποιας τήν μνήμην τιμούν πολυάριθμοι ναοί καί μοναί; 

Ό σεβ. συγγρ. κατέταξε τούς αγίους του ήμερολογιακώς, ούχί όμως από 
1ης Σεπτεμβρίου δτε άρχεται τό έκκλησίαστικόν έτος καί τό καλενδάριον, άλλ’ 

από 1ης * Ιανουάριου. Διεπραγματεύθη δέ περί όσων καί ό Θ. Δετοράκης, ώς 
άνω, άγιων, πλήν των α') Φιλίππου Γορτύνης του β' αίώνος, β') Π ι ν υ- 

τ ο 5 Κνωσού ομοίως β' αϊ. (10 Όκτωβρίου), γ') 1 2 Μαρτύρων στρα¬ 

τιωτών (Αόγ. 12, οί όποιοι εΐναι άνύπαρκτοι όντως) καί δ') Κοσμά του 
Ερημίτου "1“ 658, γνωστού έκ Λατινικού Συναξαρίστοΰ, περί ών ό Δετοράκης 
γράφει είς τάς σελίδας 46-49, 50-52, 130-131, 146-148 τής διατριβής του. 
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Ό σεβ. Τίτος προσθέτει εις τούς Κρητας 'Αγίους τούς έπομένους: 

α') Μη άγιοποιηθέιτος: 1) Ιωσήφ, Ιανουάριου 22, 1511 (σσ. 24- 

26). 2) Μεθόδιον Νηβρύτου Ιουνίου 25 (16 οίι.) (σσ. 85-88). 3) Ν ι- 

κόλα ο ν Κουρταλιώτην, Σεπτ. 1 (16ος αί.) (σσ. 141-144), καί 4) "Άν¬ 

θιμον Όμολογητήν (1 1371) (σσ. 268-269 καί 213-216). 

β') Νεομάρτυρας: 1) Γεώργιον έξ Άλυκιανου, 1867, Φεβρ. 7 (σσ. 

33-36). 

2) Μ αν ουήλ έκ Σφχκίων, 1792, Μαρτίου 15 (σσ. 41-44). 

3) Μύρωνα, 1793, Μαρτίου 30 (σσ. 53-56). 

4) Μάρκον, 1643, Μαίου 14 (σσ. 65-70). 

5) Ίωάννην έκ Σφακίων, 1811 (σσ. 147-150). 

6) Τλαρίωνχ όσιομάρτυρα, 1804, Σεπτ. 20 (σσ. 159-162). 

7) Τέσσαρας Ρεθύμνης 1824, Όκτωβρίου 28 (σσ. 189-192). 

γ') Ξένους, μή Κρητας: 

1) Πέντε Παρθένους, Ιουνίου 9 (σσ. 73-76). 

2) Σέργιον Μάγιστρον, Ιουνίου 28 (σσ. 89-96). 

3) Αθανάσιον Αθωνίτην, Ιουλίου 5 (σσ. 105-108). 

4) Ευτύχιον, Εύτυχιανόν, Κασσιανή ν, Αύγούστου 17 

(σσ. 126-130). 

5) Μηνάν μεγαλομάρτυρα, Νοεμβρίου 11 (σσ. 195-198). 

6) Ν ί κ ω ν α, τον Μετανοείτε, Νοεμβρίου 26 (σσ. 200-204). 

δ') Αμφιβόλους: 

1) Πέτρον Κρήτης τον Νέον, Ιουλίου 16, δ' αί., δν λέγει Κνωσού 

καί νέον τήν ηλικίαν ! (σσ. 111-114). 

2) 'Ι λ α ρ ί ω ν α όσιομάρτυρα, 1804, Σεπτεμβρίου 20 (157-162). 

3) Τον Κυρ Ίωάννην (Ξένον ια* αί.), δν δίαστέλλει του Ίωάννου 

του Ερημίτου, μέ τόν όποιον προ πολλού οί Άγιολόγοι τόν έταύτισαν (σσ. 

163-172). 

Άπο τήν διαπραγμάτευσιν αύτήν βλέπομεν ότι ό σεβ. Τίτος δεν έτόλμησε 

νά όμιλήση περί τών Νεομαρτύρων τού θέρους τού 1821 καί τού μητροπολίτου 

Γερασίμου Παρδάλη καί τών σύν αύτφ άναιρεθέντων αρχιερέων Κρήτης, τούς 

οποίους κακώς ή Τοπική Ί. Σύνοδος τής Εκκλησίας Κρήτης δεν έκανόνισεν 

άκόμη ώς νεομάρτυρας καί δσιομάρτυρας 1 

Δέν θέλω νά σταματήσω εις τάς ίστορικάς γνώσεις καί άποφάνσεις τού 

σεβασμιωτάτου συγγρ., έστω καί περί τής Εϊκονομαχίας, τήν οποίαν έπρεπε 
νά γνωρίζη τί έσήμαινεν. Ούτε εις τάς αποσιωπήσεις τών πηγών του, άλλά 
κτυπητόν υπόδειγμα έπιπολαιότητος είναι όσα γράφει περί τού μητροπολίτου 

Αθηνών Άνθιμου τού 'Ομολογητου, τού «Προέδρου» Κρήτης, 

ού τόν θάνατον τοποθετεί δίς (σσ. 213 καί 268) εις τό 1371, καί κατόπιν εις 
τάς ίδίας σελίδας (213-214) φέρει τούς Κρητας νά ζητούν από τόν πατριάρχην 
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Κωνσταντινουπόλεως Νείλον (1380-1388) νά τοΐς άποστείλη τόν "Ανθιμον «νά 
διοργάνωση την Εκκλησίαν τους»(1). «Καί ό Πατριάρχης άνταποκρινόμενος 
στο αίτημά τους μεταθέτει τό μητροπολίτη Αθηνών καί Εύρίπου <τόν νεκρόν 
άπό δεκαετίας !> "Ανθιμο Α'» εις Κρήτην. Ούαί. Ό νεκρός τό 1380-1388 "Αν¬ 

θιμος Αθηνών δεν είναι καί Εύρίπου, διότι ή έπισκοπή Εύρίπου είναι μία τών 
πολυαρίθμων ^επισκοπών (Εύβοιας, Αττικής, Νήσων), αί όποϊαι όπάγονται είς 
τόν μητροπ. Αθηνών I "Αλλως τα πράγματα εκτίθενται είς τάς σσ. 268-269, 

όπου ο πατριάρχης Νείλος έγραψε Λόγον είς τόν έν άγίοις (κεκοιμημένον ήδη) 
"Ανθιμον I 

Εάν τουλάχιστον το βιβλιον του σ. κ. Τίτου ήτο εΰληπτον, θά ήτο ωφέλι¬ 

μον εις ευσεβείς γραίας καί καλογραίας, αί όποίαι θά τό άνεγίνωσκον. Δυστυ¬ 

χώς ωπισθοδρομησαμεν άπό την εποχήν του τε Αγαπίου Αάνδου καί του 
οσίου Νικοδήμου του ' Αγιορείτου. Επομένως τό πεδίον είναι άνοικτόν καί είς 
τήν έρευναν και είς αύτήν την έκλαίκευσιν. 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 



Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ «ΤΑΚΤΙΚΩΝ» 

(ΝΟΤΙΤΙΑΕ ΕΡΙδβΟΡΑΤυϋΜ) 

ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΙΣ* 

Τά εκκλησιαστικά «τακτικά» (ηοΐΐΐΐ&β βρίδοοραίαιπτι) αποτελούν 
ϊδιόμορφον ιστορικήν πηγήν, έκ τής οποίας άντλοΰμεν πληροφορίας διά την 

δικαιοδοσίαν καί την όργάνωσιν του οικουμενικού πατριαρχείου κυρίως κατά 

την βυζαντινήν εποχήν, Οί κατάλογοι των μητροπόλεων, άρχιεπισκοπών καί 

ύπαγομένων εις τάς μητροπόλεις επισκοπών, οί όποιοι περιλαμβάνονται εις τά 

εκκλησιαστικά «τακτικά», άποτελοΰν ταυτοχρόνως καί πηγήν ιστορικών πλη¬ 

ροφοριών διά τήν διοικητικήν όργάνωσιν τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας καί 

ιδιαιτέρως διά τάς πόλεις της. 

Τά κείμενα των εκκλησιαστικών «τακτικών» έγένοντο γνωστά κυρίως 

διά τής έκδόσεώς των υπό του &. Ρ&ΗΛιβγ τό έτος 18661. Πρόκειται περί μιας 

συλλογής, ή οποία περιλαμβάνει έν πρώτοις τό κείμενον τής πολιτικής Γεωγρα¬ 

φίας του 'Ιεροκλέους, τον γνωστόν «Συνέκδημον», έν συνεχεία τά κείμενα δε¬ 

κατριών εκκλησιαστικών «τακτικών», καθώς καί τήν «Τάξιν των πατριαρ¬ 

χικών θρόνων» του Νείλου Δοξαπατρή (1143)2. 

Έκ τών προτασσόμενων εις έκαστον εκκλησιαστικόν «τακτικόν», προ¬ 

κύπτει ότι ό (τ. Ρ&ιΉιβγ έβασίσθη εις ανέκδοτον υλικόν (= κώδικας) καί εϊς 

προγενεστέρας εκδόσεις. *Η προσφορά τής συλλογής του ήτο διά τήν έποχήν 

εκείνην άξιολογωτάτη. ’Έθεσεν είς χεΐρας τών επιστημόνων τήν «πρώτην ύ¬ 

λην» τών «ηοΐίΐϊ&πιτη» καί τό έναυσμα διά τήν επιστημονικήν καί κριτικήν 

επεξεργασίαν των. 

Ή παράθεσις τών «τακτικών» εις τήν έκδοσιν τού Ο. Ρ&Γί,1ιβγ δεν ήκο- 

λούθησε βεβαίως χρονολογικήν σειράν. 'Η ηοίΐΐίει π.χ. Λέοντος τού Σοφού 

(886-912) έχει άρ. 2, ενώ ή «Έκθεσις πρωτοκλησιών» τού Έπιφανίου (315- 

403) έχει άρ. 7. * Η μνεία τών άνωτέρω ονομάτων, καθώς καί τού ’ Ανδρον ί- 

* Πολλά στοιχεία της έργασίας τούτης έλήφθησαν έκ του ΠΕΑ, τό όποιον έξεπό- 

νησα τό έτος 1978-79 υπό τήν καθοδήγησιν τής Μγϊιθ Ηέΐόηβ ΛΙΐΓ^βίΙβΓ (Ρ3ΓΪ8 I) ΰπό τόν 
τίτλον: «ΝοΙίΙΐ&β Ερΐδοορ&Ιιιιιηι βιιγ Ια ηαέίΓοροΙβ άβ Ε«γϊβ8« έι ρ&γΙϊγ άτι άέβιιΐ ότι 
IX* δΐέοΐβ }υ8ςα’£ΐη XV® δίέοΐβ». 

1. Οιιβί. Ρ & γ ΙΗ β γ, ΗΐβΓΟοϋδ δγηεοάβΐηιΐΒ βΐ ΝοΙϊΙΐββ Ογ36036 Ερϊβοο- 

ρ&Ιυυηι, αοοβάυηΐ ΝΠί Όοχ&ραΙπί ηοΐίΐϊειβ Ρ&Ιη&ΓοΙταΙυιιηηι βΐ Ιοοοηιιη ηοιηίηα 
ΐηΐΓηυΙ&ί&, ΒβΓΟίϊηί 1866 (φωτοτυπική άνατύπωσις ΑτηδΙβΓά&ιη 1967), σσ. XVI + 885. 

2. Περί τοϋ βίου καί τών “ργων τοΰ Νείλου Δοξαπατρή βλ. Η. Ο. Β β ο 1ι, ΚΪΗϊίιβ 
ιιηά Ιάβοίοςίδεΐιβ Πΐίβρ&ΙιΐΓ ίιη 1>γζαηΙίηίΒο]τβη ΚβίοΙι, Μϋηοΐιβη 19772, σσ. 619-621. 
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κου ΙΙαλαιολόγου, εις τούς τίτλους των «τακτικών»», άπετέλει έν τούτοις στοι- 

χειον κύρους καί χρονολογικού προσανατολισμού. 

Ή άκριβής χρονολόγησις των «ηοΐίίϊ&ηΐηϋ» ήρχισε να άπασχολή τούς 
έρευνητάς άπό του 1886 καί έξής. *0 Γερμανός Η. ΟβΙζβΓ έγκαινιάζων την 
ερευνάν των εκκλησιαστικών «τακτικών»», προσεπάθησε νά χρονολόγηση τά 
υπό του ΡαΓΐΚθγ έκδοθέντα «τακτικά»1 έπί τη βάσει τών καταλόγων των πα- 

ρευρεθέντων είς τάς συνόδους ιεραρχών, τών όποιων τά ονόματα καί οί τίτλοι 
διασώζονται εις τά τών Συνόδων, (Οί κατάλογοι τών Συνόδων δεν είκο- 

νίζουν βεβαίως τό σύνολον τών μητροπολιτών, αρχιεπισκόπων καί επισκόπων 
του οικουμενικού θρόνου, άλλα τούς παρευρεθέντας είς τάς Συνόδους. Παρά 
τάς ελλείψεις των είναι αυθεντικοί, διότι ή παρουσία ενός Ιεράρχου είς μίαν 
Σύνοδον αποτελεί άπόδειξιν ύπάρξεως τής έπισκοπής του ή τής αρχιεπισκοπής 
ή άκόμη καί τής μητροπόλεως). 

Πριν ή προχωρήσωμεν είς την έξέλιξιν τής έρεύνης καί τής χρονολογή- 

σεως τών κειμένων τών «τακτικών», πρέπει νά σημειώσωμεν ότι τον ΡβΓΐΗβγ 
ήκολούθησαν καί έτεροι επιστήμονες. Τό έτος 1890 ό Η. ΟβΙζβΓ συνεξέδωκε 
μετά τής «ϋβδοπρίΐο ΟΓΪ3Ϊ8 Β.ΟΙΏ.&.Ι1Ϊ» του Γεωργίου Κυπρίου καί μίαν ανέκ¬ 

δοτον «Διατύπωσιν» Λέοντος ζ' του Σοφού2. '*Εν έτος άργότερον ό Οβτΐ άβ 
Βοογ παρουσίασε τό γνωστόν ως «τακτικόν τών Εικονοκλαστών», το περι- 

λαμβανόμενον είς τόν κώδικα ΡβΓΪ8Ϊηΐΐ8 £Γβββΐΐ8 1555 Α3. Τό άμέσως έπό- 

μενον έτος (1892) ό Η. ΟβΙζβΓ έδημοσίευσεν «Ανεκδότους ή ολίγον γνωστούς 

έπισκοπικούς καταλόγους τής Ανατολικής Εκκλησίας»4 5, ένώ -ιό έτος 1900 

έξέδωκε «Κείμενα έκκλησιαστικών τακτικών»6. 'Η έκδοσις αύτη περιλαμβά- 

1. Η. Ο 61 ζ β γ, Ζιιγ Ζβί(5βδ1ίηιιηιιη^ δβΓ ^πβοΗΐδοΗβη ΝοΙϊΙΪ3β Ερ^οορβΙυυππ, 

έν: «ΙβΙΐΓβϋβΙιβΓ ίΰτ ρΓοΐβδΙβηΙΐδβΙιβ Τίιβοίορΐβ XII, 1886, σσ. 337-372, 529-575. 

2. Η. ΟβΙζβΓ, Οβ0Γ£Η Οχρπΐ ΟβδβπρΙϊο ΟΓθΐδ Κοπιαηί, ββββάΐΐ Εβοηΐβ 
ΙηιρβΓ&Ιοπκ ΟΐβΙγροδΐδ ββηιήηβ αάΐιιιβ ϊηβάϊίβ, ϋρδϊββ 1890, σσ. ΕΧΧΙΙ + 246. 

3. Ο&γΙ ά β Β ο ο γ, ΝβοΗΐΓ&^β ζ» δβη ΝοΙίίΐββ ΕρίδβορβΙιιιιπι, έν: ΖβΐΙδβίιπίΙ 
ίϋτ ΚΐΓβίιβη£β5θϊΐ:οΜβ 12, 1891, σσ. 303-322, 519-534, 14, 1893, σσ. 573-599. Τό αότό 
«τακτικόν» έ'ςεδόθη καί ύπό Σωφρ. Εύστρατιάδου, Τό άρχαιότερον τακτικόν της 
Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, έν: Νέα Σιών 26, 1931, σσ. 556-569, 577-600. Τό 
αυτό «τακτικόν» άπετέλεσε καί τό άντικείμενον τη.· διδακτορικής διατριβής τοϋ Γ. Κονι- 

δ ώ ρ η, ΑΙ Μητροπόλεις καί Άρχιεπ σκοπαί τοϋ οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή «τά- 
ξις» αυτών, τ. Α', Συμβολή είς τήν ίστορίαν τών «τακτικών" καί τοϋ Πατριαρχείου Κων¬ 

σταντινουπόλεως άπό τοϋ 4/5ομ μέχρι τοϋ 10 αίώνος, έπί ·ιή βάσει τοϋ τακτίκοΰ τοϋ Πα:ι- 

σινοΰ κώδικος 1555 Α, τεΰχ. Α', Άθήναι 1934, σσ. ιβ +105. 
4. Η. ΟβΙζβΓ, ϋπ£β<ΐΓυοΙίΙβ υηδ νβηΐ8 Θβΐιβηηΐθ Βΐ&ΙϋπιβΓνβΓζβΐοΙιηίΒΒβ (Ιθγ 

οπβηΐβΐΐδβΐιβη ΚΪΓβίϊβ, έν: ΒΖ 1, 1892, σσ. 245-282. 

5. Η. ΟβΙζβΓ, υη£[β(ΐΓαοΙίΙβ υη<1 ιιηββηϋ^βηκΐ νβΓΰίίβηΙΙΐβΙιΙθ Τβχίβ άθΓ 
ΝοΙίΙίΛβ βρΐδβορβίιιυιη, βΐη ΒβϋΓβρ ζιιγ 5γζ3ηΙίηΪ8βΙιβη ΚΪΓβΙιβη- υηά νβΓ \να11αη£3- 

£β5θ1»οΙιΙβ. Αιΐδ άβη Α51ι«η<11υη8βη άβΓ Κ. 5βγβΓ. Αΐίβδβπΐϊβ δβΓ ν\Ί&5., Ι.ΟΙ. XXI, Β<1. 

III ΑβΙΙι., Μϋηβΐιβη 1900, σσ. 531-641. 
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νεί συνολικώς δέκα «τακτικά». Εις τούς τίτλους των έκτος τών ονομάτων τοΰ 

Λέοντος καί του Ανδρονίκου υπάρχουν καί τών:Ίωάννου Τσίμίσκή (969-976), 

Μανουήλ Κομνηνοΰ (1143-1180) καί Μιχαήλ Παλαιολόγου (1259-1282). 'Ο 

ΟβΙζβΓ έκτος τών καταλόγων παραθέτει καί πολλάς κρίτικάς παρατηρήσεις, 

πράγμα το όποιον καθιστίχ τήν έκδοσίν του αίσθητώς άνωτέραν του ΡαΓίΙΐθγ, 

Το έτος 1927 ό Β. ΒβΠβδβνϊί έξέδωκε το κείμενον ενός άκόμη ανεκδότου 

εκκλησιαστικού «τακτικού», προερχομένου έκ του ν&Ιϊοθηιΐδ ^ΓδΒΟΐΐδ 6401. 

Έξ όσων έσημειώθησαν περί τών έκδόσεων τών κειμένων τών «τακτικών» 

καθίσταται σαφές ότι ό Ρ&Γΐ1ΐθγ κατώρθωσε νά στρέψη τήν προσοχήν τών 

ειδικών προς τά ιδιότυπα κείμενα τών «ηοΙϊΐί&Γυΐη». *Η ιδιομορφία των καί 

τό γενικώτερον ενδιαφέρον των εΐχον ήδη έπισημανθή. 

Τήν προσπάθειαν του (άβΙζθΓ νά χρονολογήση τά κείμενα τών εκκλησια¬ 

στικών «τακτικών» ήκολούθησαν από του 1934 καί έξης οί: Ε. Ηοηϊ^Γη&ηη2, 

V. Ε&ιιτβηΙ3 καί V. ΟπιπιθΙ4, οί όποιοι ήρχισαν νά ερευνούν οχι πλέον τό 

σύνολον τών «ιιοΐίΐίίΐΓΐίΓη», άλλα μεμονωμένα «τακτικά»5. Διά τών εν λόγο) 

έργασιών ήλθον εις φώς πολλά έπί μέρους προβλήματα, τά όποια άπεδείκνυον 

ότι ή έρευνα τών κειμένων τούτων θά άπησχόλει έπί μακρόν τούς ειδικούς. 

Τό έτος 1931 ό Άσσομψιονιστής Ε. (τΘΓΪ&ιμΙ έξέδωκε μίαν εκτενή εργα¬ 

σίαν άναφερομένην εις τό Οοίριίδτών ηοΐίΐί&πιιη καί είδικώτερον εις τήν γέ- 

νεσιν τών εκκλησιαστικών «τακτικών»6 *. Έπρόκειτο, όπως έσημείωσεν εις 

1. Β. Ββηβδβνΐό, ΜοηιιιηβηΙβ ν3ΐϊθ3η& α<3 ΐιΐδ ο&ηοηϊοχιπι ρβΡΐϊηβηΙϊ& 

XVII, 8ίχι<Β Βϊζαηϋηχ β Νβοβίίβηίοΐ 2, 1927, σσ. 130-155. 

2. Ε. Η ο η ϊ £ ιη & η η, ϋΐβ Νοί,ΐίίαβ <1θη Β&δϊΐθΐοδ νοη 1&1ϊιηΐ)3ΐι&) έν: Βγ- 

ζαπίχοη 9, 1934, σσ. 205-222. 

3. V. Ιι&ιΐΓθηΙ, Ιλ ηοΙΗΐ& άβ Β&δϊΐβ ΓΑπτιβηΐβη, ΤΡ3<1ϊΙΐοη πιβηιΐδΟΓΪΙβ 

βΐ ά&ίβ άβ οοιηροδΐΐχοη, έν: Εοϊιοδ ά’ΟπβηΙ 34, 1935, σσ. 439-472, καί του αύτοδ, 

Ι/ωυνΓβ ββο^ΓβρΜφίβ <1ιι ιηοϊηβ δίοϊΐΐβη Νϊΐ ϋοχ&ρδίπδ, έν: ίΐοίχοδ ά’ΟρΐβηΙ 36, 

1937, σσ. 5-30. 

4. V. Θ γ α πι β 1, Ε& «ΝοΙίΙί&» άβ Β&βΐΐβ άβ Ϊ&1ΐιη1)3η&, βδδ&ί βιιγ 1β ά&Ιβ ά© 

οοιηροδΐΐίοη, εν: ΚΪ1Β 19, 1961, σσ. 198-207. 

5. Εις τό σημεΐον τούτο πρέπ&ι νά άναφερθοΰν καί αί έργασί.*.ι τών: Ρ. Ν. Ρ ΐ Π Ιί, 
Βθδ Νβϊΐοδ Βοχβρ&ΐπδ Τά^ις τών πατριαρχικών θρόνων (ΒΓΐηβηΐδοΙι ιιηά ^πβοΗίδοΙι), 

ν&1&Γδειρ8ΐΙ 1902 [= ,Γ. I ν & η ο ν, ΒιιΙ^αΓδΙιΐ δΙ&Γΐηΐ 12 Μ&1ιβ(1οηϊ.ΐ&, (= ΑηΙΐφΐΗέβ 
ΒαΙ^Μβδ άβ 1β Μ&οβάοίηβ/, 8οΓϊ& 19318, σσ. 46] καθώς καί του Γ. Κονίδάρη, ϋίβ 
ηβχιβ ϊη ρθίΓ^ΠοΙβη Τ0ά>β11βη&ιΐδ8&ί)β άβρ ΝοΙ. Ερΐδοορθάχιχιιη χιηά <ϋβ ΕοΜΙιβίΙ άβΓ 
ΝοΙ. ϋ. Οοά. Ρ&Πδ. 1555 Α,, έν: «Χαριστήριον είς Αναστάσιον Κ. Όρλάνδον», Άθήναι 
1967, σσ. 247-264 καί άνάτυπον, Άθήναι 1967 καί του αύτοΰ, Περί τοΰ ζητήματος 
της γενέσεως της Αρχιεπισκοπής Αχριδών καί τής ηοΐ. 3 παρά ΡθίΓΐίΐβγ, Άθήναι 1966, 
άνάτυπον έκ τής Επιστημονικής Έπετηρίδος τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
Αθηνών 16, 1968, σσ. 222-291. 

6. Ε. Ο ο γ 1 ά η ά, Οορραδ ηοΐίΐί&πιιη βρίδοορ&Ιχιυιη Εοοίβδΐ&β Ορίβηΐ3ΐ1Ϊ8 0Γ&β- 

036. I. Ββαιά.: Όΐο Οβηβδΐδ άβρ ΝοΙΐΙίΑβ Ερΐδοορ^Ιαυιτι, ΙίβΡ^ιΐδ^β^βΙϊβη νοη Εροδί 
0«γ13π<1 1. ΗβίΙ. Είηΐβΐΐυη^, $οοπ ΑδδχιιηρΙϊοηί8ί3β 01ΐ3ΐοβάοηβη8β3 1931, σσ. ΧΙΙ+48. 
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σχετικήν βιβλιοκρισίαν και 6 V. Ι-ι&ιΐΓβηί1, περί ενός εύρυτέρου σχεδίου σχε¬ 

τικών ερευνών, το όποιον θά έκάλυπτε τήν έκδοσιν τών καταλόγου τών συνό¬ 

δων (οικουμενικών καί μή) καθώς καί τών «τακτικών» όλων τών πατριαρ¬ 

χείων καί τών αυτοκέφαλων Εκκλησιών. 

Τό μακροπρόθεσμον τούτο επιστημονικόν πρόγραμμα θά συνήντα, ώς 

παρετήρησε καί ό Ιίοηϊ^Γϊΐ&ηη2, άναρίθμητα εμπόδια καί κυρίως τήν βραχύ¬ 

τητα τής ανθρώπινης ζωής. 'Ο θάνατος του ΟβιΊαηίΙ τό έτος 1934 έπεβεβαίω- 

σε τήν άλήθειαν ταύτην. Β' τόμος του έργου δέν έξεδόθη. 

Τά υπάρχοντα κείμενα τών «ηοΐίΐί&πιπΐ» του Ρ&ι*Βιβγ καί του ΟθΙζβΓ 

ήρχισαν νά άποτελουν πηγήν ιστορικών μαρτυριών καί διά τάς μελέτας τής το¬ 

πικής ιστορίας, εκκλησιαστικής καί πολιτικής3. Οί μελετηταί των παρετή- 

ρησαν εις τά κείμενα τών «τακτικών» πολλάς ελλείψεις καί άδυναμίας. Ή από¬ 

λυτος έμπιστοσύνη εις τήν αξιοπιστίαν των ήρχισε νά κλονίζεται. ΤΗτο προ¬ 

φανές ότι ή ένημέρωσίς των δέν ήτο πλήρης. Έπισκοπαί λ.χ., αί όποΐαΐ έμαρ- 

τυροΰντο υπό άλλων ιστορικών πηγών, δέν περιελαμβάνοντο είς τά «τακτικά». 

Ουτω τά περί τής γνησιότητος καί αυθεντικότητας τών κειμένων των προ¬ 

βλήματα ήρχισαν νά αύξάνωνται4. Τά ερωτήματα ήσαν σαφή: Έάν τά εκκλη¬ 

σιαστικά «τακτικά» είναι αυθεντικά κείμενα, πώς δικαιολογούνται αΐ ελλεί¬ 

ψεις των; Γνωρίζομεν τάς ακριβείς χρονολογίας τής συντάξεως των; Επαλη¬ 

θεύονται αδται εκ του περιεχομένου των; 'Τπάρχουν ίστορίκαί μαρτυρίαι είς 

άλλου είδους πηγάς, αί όποΐαι επιβεβαιώνουν τήν γνησιότητα τών ηοΙϊΐί&ΓΙΙιη 

κυρίως τών φερομένων ώς αύτοκρατορικών; 

Έκ τών ανωτέρω ερωτημάτων καί άλλων παρομοίων έγίνετο αισθητή ή 

άνάγκη άναδρομής είς τήν χειρόγραφον παράδοσιν, ή ανάγκη δηλονότι μιας 

κριτικής εκδόσεως, εί δυνατόν επί τή βάσει ολοκλήρου τής χειρογράφου παρα- 

δόσεως. 

1. V. Ε 3 υ γ β η I, Εβ ΟοΓραδ ηοϋΐϊ&ηιηι βρϊδοορβίιιαιη Εοοίβδίαβ οι*ίθηΐ3ΐίδ 
2Γ3Θ03Θ, έν: Β.7Ζ3ηϋοη 7, 1932, σσ. 512-526. 

2. Ε. Η ο η ϊ § πι 3 η η, Εβ «Οοτριίδ ηοίΐΙΪ3Γυηι βρϊδοοραίιιυηι», έν: Βγζ3η- 

ϋοη 9, 1936, σσ, 340-362. 

3. Τά έκκλησιαστικά «τακτικά» κατεχωρίσθησαν πρό πολλοΟ μεταξύ τών κειμένων 
τών πηγών της Βυζαντινής Ιστορίας. Βλ. λ.χ. Ο. ΜθΓ3νοδϊ1ϊ, Βγζ3ηΙΐη0ΐιΐΓ0Ϊ03, 

Τ Όίβ Βχζβπΐΐπΐδοΐΐβη ί^ιΐθΐϊεη άβΓ Οθδοΐιΐοΐιΐβ άκΓ ΤοΓίτνδΙίΕβΓ, ΒθγΙϊπ 1958, σσ, 463- 

465, Η. Ο. Β β ο 1ί, ΚΐτοΗβ ιιη<1 ίόθοίο^ίδοΐι© 1λΙογ31ιιι·, σσ. 148-156 καί I. Κ α ρ α- 

γιαννοπούλου, ΓΤηγαί τής Βυζαντινή; Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 19753. 

4. Βλ, π.χ. τάς παρατηρήσεις του V. 1< 3 ιι γ β η I, Ιλ Οόο^Γβρϊιίβ Εοοίέδΐβδίΐίρΐθ 
<1β 1ΈιηρΪΓ0 όγζβηΐίη, έν: Πρακτικά £' Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, 
Ρ3ΓΪΡ 1948, σ. 287 καί τής Η. Α ϊι Γ\ν β ΐ 1 β Γ, Ε©δ ρΓοΜόπίθδ άθ Ια θ60£Γ3ρ1ΐΐβ ΗΐδΙο- 
Γΐηυβ Βχζ3Πΐϊη0, 1ν : Πρακτικά ΙΓ' Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, Οχίοτά 
1967, σσ. 467-468. 
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Τό έτος 1970 ό π. Ιβαη Ο&ΠΌΐΐζβΒ έδημοσίευσε μίαν εργασίαν σχετικήν 

με τά εκκλησιαστικά «τακτικά»1. Πρόκειται περί συνεξετάσεως των ποίϊ- 
ίϊβηίπι των ΙΒ' καί ΙΔ' αιώνων μέ τούς καταλόγους των συγχρόνων συνό¬ 

δων. Ή συνεξέτασις αυτή άπέδειξεν ότι «αί εκδόσεις των "τακτικών” άπέ- 

χουν πολύ τής πληρότητος καί βεβαιότητος»2 καί ότι «μία νέα έκδοσίς των 
εις τον χώρον των βυζαντινών ερευνών θά ήτο περισσότερον επείγουσα τής 

φιλοσοφίας τής ιστορίας»3. Τοιουτοτρόπως ό π. Ό&γγοιιζθβ έπεδόθη συστη- 

ματικώτερον εις τήν έκδοσιν των ηοΐίίΐ&πίπι. Ή πολύμοχθος εργασία ήλθεν 

είς φώς τό έτος 1981 καί μάλιστα είς τό Ιζ' Διεθνές Συνέδρίον των Βυζαντινών 

Σπουδών τής Βιέννης. Φέρει τον τίτλον: ΝοίΒίαβ ΕρΐΒΟοραίαυίΏ Εοοίβδί&θ 
Ποη8ίαη1ΐηορο1ί1αη&8. Τβχίβ ΟΓΐίίφΐβ, ΙπίΓοάυοίΐοη βί Νοίβ». Άποτε- 

λεΐται έκ 521 σελίδων καί εΤναι άφιερωμένη είς τήν μνήμην των Η. ΟθΙζβΓ, 

Ε. ΡβΐΒ, Ε. (τβρ1αη(1 καί V. ΕαιΐΡβηΙ. 'Ο π. Οβ.ι*Γθΐιζβ8, Άσσομψιονίστής 

καί ό ΐδιος, ύπήρξεν ό κληρονόμος τών <1θ88ΪβΓ3 των άνωτέρω έπιστημόνων 

καθώς καί παντός είδους ύλικου (μικροταινιών, φωτογραφιών, αντιγράφων), 

τό όποιον εΐχον εκείνο» συλλέξει.'Υπήρξε κατά ταΰτα ό πλέον ένδεδειγμένος 

διά νά φέρη είς πέρας τό τεράστιον έργον. ΕΤδε 400 περίπου χειρόγραφα καί 

έχρησιμοποίησε 250. Είς τήν κατάταξιν του άπεράντου ύλικοΰ ό συγγραφεύς 

δέν έλαβεν ύπ’ οψιν τάς χρονολογίας τών χφ ή τούς τίτλους τών «τακτικών», 

αλλά τον αριθμόν τών μητροπόλεων έκάστου. Τοιουτοτρόπως ή χφ παράδοσις 

διηρέθη είς 21 τίτλους. Είς τήν προτασσομένην εισαγωγήν ό άναγνώστης δύ- 

ναται νά εύρη τήν χφ παράδοσιν έκάστης (έκ τών 21) ηοί,Βίειβ, τήν μορφήν της, 

τό περιεχόμενόν της καθώς καί τό ιστορικόν πλοίίσιον. Ακολουθούν ελληνιστί 

τά 21 «τακτικά» μετά κριτικών υπομνημάτων. Είς τήν συνέχειαν παρατίθενται 

άφ’ ενός πίνακες τών χρησιμοποιηθέντων κωδίκων καί άφ’ ετέρου Ιαάίοθβ (ελλη¬ 

νικός καί γαλλικός). 

Τά αποτελέσματα τής έρεύνης του π. ϋαΓΓΟίιζβδ είναι πολλά4. Περιορι- 

ζόμεθα είς τά σπουδαιότερα: 

1. *Η θεμελιώδης ύπόθεσις του επισήμου χαρακτήρος τών εκκλησιαστι¬ 

κών «τακτικών» δέν επαληθεύεται έκ τών πορισμάτων τής έξονυχιστικής με¬ 

λέτης τών κειμένων των καί του τρόπου τής διαδόσεώς των. 

2. Περί πατρότητος τών «τακτικών» δυσκόλως δύναται νά γίνη λόγος. 

1. 1. ϋ&ΓΓοιιζέδ, ΙιΐδΙββ δγηοάβίββ βΐ ΝοίίΙΐθΐβ, έν: ΒβΒ 28, 1970, σσ. 
57-96. 

2. Αυτόθι, σ. 76. 
3. Αυτόθι, α. 94. 
4. Τήν ϊρευνάν του παρουσίοσεν ήδη ό Υδιος: 1. Β&ΓΡΟυζόβ, Ιι’έάΙΙίοβ 

ηοΐίΐΐεβ βρίδΟορ&ΙαυΓη, έν: ΚδΐΒ 40, 1982, σσ. 215-221. Τήν παοουσίασιν ταύτην κατό¬ 
πιν άδειας του μετέφρασα καί παρέδωσα ποός δημοσίβυσιν. 
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Αΐ πολλάι παρεμβάσεις εις τά κείμενά των, αί όποΐαι τροποποιούν το περιεχό- 

μενον και την μορφήν των. άποδεικνύουν ότι τά χφ εί\αΐ έργασίαι έρανιστών - 

συμπιλητών. 

3· Οί κατάλογοι τής πολιτικής Γεωγραφίας (Ιεροκλής, Γεώργιος Κύ¬ 

πριος) πρέπει νά διαχωρίσθοΰυ εντελώς έκ των έκκλησιαστικών «τακτικών». 

4. Τό κεντρικόν σημειον τής Ιστορίας του κειμένου των ηοίϊίϊ&πιπΐ 

είναι τό «τακτικόν» του πατριάρχου Νικολάου (901-907), παρά το γεγονός 

δτι ούδείς κατάλογος φέρει τό δνομά του. Άπό τής υπαγωγής του Ιλλυρικόν 

εις τον Κωνσταντινουπόλεως μέχρι των ημερών του Νικολάου ούδέν μέτρον 

έλήφθη διά την άναδιοργάνωσιν των επαρχιών. 

5. Τό γνωστόν ώς «τακτικόν» Λέοντος ζ* του Σοφοΰ είναι ψευδεπίγρα- 

φον, πλήρως άναχρονιστικόν1 καί ανήκει εις τόν ΤΔ' αίώνα. 

6. Ακόμη καί τά «τακτικά» τά αποδιδόμενα εις τόν Ανδρόνικον Β' 

(1282-1328) καί Ανδρόνικον Γ' (1328-1341) δεν φέρουν σημεία αυθεντικό- 

τητος. 

7, Οί τρεις κατάλογοι, οί όποιοι αποτελούν συνήθως Ιν πλήρες εκκλησια¬ 

στικόν «τακτικόν», άπό του Ι' αίώνος καί εξής, τείνουν νά ά' απτύσσωνται 

κεχωρισμένως καί αντιγράφονται εις τά χφ ά αχρονικώς. Π.χ. εις την ηοί. 

10 του Ραρ11ΐβγ δ κατάλογος τών μητροπόλεων καί άρχίεπισκοπών ανήκει εις 

τόν ΙΓ' αιώνα, ενώ ό κατάλογος τών επισκοπών εις τόν ΙΑ* αιώνα. 

Τό γενικώτερον συμπέρασμα τών ερευνών του π. 0&π·οιιζβ8 είναι ότι τά 

εκκλησιαστικά «τακτικά» πρέπει νά χρησιμοποιώνται πάντοτε έν συγκρίσεί 

προς τά δεδομένα άλλων ιστορικών πηγών. 

Τά ανωτέρω συμπεράσματα τών πολυμόχθων ερευνών του π. ϋβΓΓου- 

Ζ68 δίδουν άσφαλώς πολλά ερεθίσματα διά περαιτέρω έρευναν καί προώθησιν 

τών προβλημάτων τών κειμένων τών έκκλησιαστικών «τακτικών». *Η Ικδο- 

σίς των, ή προτασσομένη εισαγωγή καί αί σημειώσεις μάς φέρουν είς επαφήν 

με τά άνά τόν κόσμον χφ τών ιιοίϋΐ&ΐιιπΐ καί προσφέρουν άπέραντον υλικόν 

προς έκμετάλλευσιν. *Η Εκκλησιαστική καί Βυζαντινή 'Ιστορία, ή Εκκλη¬ 

σιαστική Τστορία τής Ελλάδος, ή Τστορική καί Εκκλησιαστική Γεωγραφία 

έχουν άσφαλώς νά ωφεληθούν πολλά. 

ΝΟΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ 

1. "Οτι τό γνωστόν ώς «τακτικόν» Λέοντος τοίί Σοφού δέν άνήκει είς την εποχήν του, 

είχε λεχθη ήδη ύπό τοΰ Η. Ο θ 1 % 6 Γ, ΖιΐΓ Ζβί1βθδΙίπιΐϊΐυη£<ΙβΓ ^Γΐεοΐιίεοΐιβη ΝοίίΙΪΕΐβ, 

σ. 529 καί του αύτου, υηββάπιοΐιΐθ υηά υη^βηϋξβηά νβΓϋίίβοΙϋοΜβ Τβχίβ δβΓ 
ΝοΙϋώθ ρρΐβοορβίυοίίϊ, σ. 549, £νθα 6 συγγραφεύς Αποδίδει τό έν λόγω «τακτικόν» βΐς 
τούς χρόνους Αλεξίου Κομνηνου (1081-1118). 
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Β. 3. 8 Ιοί, ΑΓεΗΐρεΙαξίιε ίιη'&αίιις: 1^08 ϋί/Ηοάεε εηίτε εοίοηίεαίΐοη Ια- 

ίΐηε βΐ οεεηραΐίοη οίίοιηαηε 0. 1500 - 1718. 2 τόμοι. Αάιντεν 1982 

[ΝεάετΙαηάε Ηί$ΐοτΪ8ε]ι - ΑΓΰΗαβοΙοξίδοΙι ΙηΒίίίααΙ Ιε ΙεΙαΐώιιΙ]. 

'Η έδραίωσις της Τουρκικής κυριαρχίας εις τάς Κυκλάδας διήλθε διά 

διαφόρων φάσεων έν άντιθέσει προς τάς πλείστας έκ των ελληνικών χωρών 

ένθα την Φραγκοκρατίαν διεδέχθη άμεσος οθωμανική διοίκησις. Άποφασιστι- 

κής σημασίας εις την έξελικτικήν αύτήν πορείαν υπήρξαν αί άνά τό Αίγαΐον 

έπιδρομαί του Βαρβαρόσσα κατά τά έτη 1537-38, ότε εις τάς περισσοτέρας 
νήσους έπεβλήθη κοινός φόρος ύποτελείας καί εκτοτε ή δυνατότης δράσεως 

των δυναστών περιωρίσθη κατά πολύ, διά νά λεχθή τό όλιγώτερον. Τό 1566 
έξεδιώχθησαν οι Φράγκοι έκ των νήσων καί τό έτος τούτο συμβατικώς θεω¬ 

ρείται ώς αποτελούν τό όρόσημον μεταξύ Φραγκοκρατίας καί Τουρκοκρατίας, 

Έν τούτοις τό ίδιάζον καθεστώς των νήσων, καί δή των άνηκουσών εις τό 

Δουκάτον τής Νάξου ώς καί τής ’Άνδρου, έξηκολούθησε σχεδόν άπαοαλ- 

λάκτως μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι τώρα πλέον κυρίαρχος δούξ δεν ήτο Φράγ- 

κος δυνάστης άλλ’ Ιουδαίος ευνοούμενος τής σουλτανικής αυλής, ό «Γοδβρίι 
Ναοί, τιτλοφορούμενος καί θεωρούμενος έπισήμως ώς «δούξ τής Νάξου καί 

κύριος τής ’Άνδρου». Εις τινας έκ των νήσων, ώς έν Κέα, Κύθνω καί έν Τή- 

νω συνέχισεν ή δυτική κυριαρχία, εις τάς δύο πρώτας διά τής παλαιάς οικογέ¬ 

νειας των Οοζζαχίίηί μέχρι περίπου του 1610 καί έν Τήνω ή άπ’ ευθείας βε¬ 

νετική έξάρτησις παρετάθη μέχρι του 1715, ήτοι έπί δύο σχεδόν αιώνας μετά 

τήν πρώτην οθωμανικήν επικυριαρχίαν. Άλλα καί μετά τον θάνατον του Να¬ 

οί (1579) πάλιν ίδιάζουσα τουρκική διοίκησις έπεβλήθη έφ* όσον τό συγ- 

κροτηθέν σαντζάκι τών νήσων μέ τούς έπί κεφαλής αυτού μπέηδες έν πολλο,ΐς 

συνέχισεν έντός τών πλαισίων τής παλαιάς φραγκικής διακυβερνήσεως. Άπό 

τής εποχής αυτής (1580) χρονολογούνται τά θεμελιώδους σημασίας προνό¬ 

μια τών νησιωτών—καίτοι ή Άνδρος είχε λάβει ώρισμένα μάλλον υποτυ¬ 

πώδη τοιαύτα μετά τήν έπιδρομήν τού Βαρβαρόσσα — διά τών οποίων έν 

καιρω άνεπτύχθησαν αί άκμάζουσαι κοινότητες εις τάς Κυκλάδας. ΤΙ τουρ¬ 

κική διοίκησις έμπεδοΰται περισσότερον μετά τό 1620 περίπου, άλλ’ οί τουρ- 

κοβενετικοί πόλεμοι τών έτών 1645-69 καί 1684-99 δημιουργούν χαλάρωσιν 

τών προς τήν Κωνσταντινούπολή δεσμών καί πρόσκαιρους βενετικάς κυριαρ¬ 

χίας. 'Η βενετική παρουσία άνά τό Αίγαΐον παρουσιάζεται έντονος καθ’ δλην 

τήν περίοδον μέχρι τής συνθήκης τού Πασσάροβιτζ (1718) διά τής οποίας ή 
τουρκική κατοχή τής Τήνου κατέστη οριστική. Τότε μόνον εκλείπει έκ τών 
Κυκλάδων ή Φραγκική παρουσία. 

Άπό πολλών έτών ό έν 'Ολλανδίφ φίλος δρ. Β. 1. 51θ1 μεθοδικώτατα 
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συνεκέντρωνεν άρχειακόν υλικόν περ'ι των Κυκλάδων καί έχει κατά καιρούς 

δημοσιεύσει εις ελληνικά περιοδικά σχετικάς εργασίας, προσκομιζούσας πάν¬ 

τοτε νέα άγνωστα στοιχεία, μεταξύ τούτων δέ τάς πρωτοτύπους καί λίαν 
ένδιαφερούσας μελετάς περί των μικροτέρων λατινικών κοινοτήτων των Κυ¬ 

κλάδων (Κιμωλιακά 5, 1975, σσ. 51-304) καί περί τού ίησουΐτου ιεραποστό¬ 

λου καί ιστοριογράφου δ&α§6Γ (Μνημοσύνη 6, 1976/77, σσ. 117-144). "Ηδη 

διά του επιβλητικού καί εκτενούς βιβλίου του — ό τίτλος έχει ληφθή έκ περι¬ 

γραφικού γερμανικού βιβλίου έκδοθέντος κατά το έτος 1686 — διερευνά τά 

ιστορικά, υπό την εύρυτάτην έννοιαν τού όρου, τού συνόλου των Κυκλάδων 

καθ’ όλα τά στάδια τής Φραγκικής παρακμής καί τής έπεκτάσεως τής τουρ¬ 

κικής κυριαρχίας. 

Τό όλον εργον εΐναι χωρισμένον είς δώδεκα μεγάλα κεφάλαια με πολλάς 

επί μέρους υποδιαιρέσεις, άξίζει δέ νά γίνη περιληπτικώς λόγος περί των πε¬ 

ριεχομένων οχι μόνον διά νά καταδειχθή ή έκτασις των ερευνών τού συγγρα- 

φέως άλλ’ άκόμη ένδεικτικώς νά σημειωθούν καί αί πτυχαί έκεΐναι τού βίου 

των νησιωτών διά τάς οποίας τά μέχρι τοΰδε ήσαν εΐτε άγνωστα εΐτε ελάχιστα 

γνωστά καί χάρις είς την έργασίαν τού κ. δίοΐ διευκρινίζονται κατά πολύ. 

Έν αρχή έπιχείρεΐται άξιολόγησις τών πηγών τής κυκλαδικής ιστορίας ώς 

είναι τά παλαίά ιστοριογραφικά έργα, τά βιβλία ξένων περιηγητών καί γεωγρά¬ 

φων καί τά σωζόμενα αρχεία έν Έλλάδι καί αλλαχού (σσ. 6-10)’ έκ τών τε¬ 

λευταίων ιδιαιτέρως αξιόλογα άπεδείχθησαν πλήν τών της Βενετίας, Αγγλίας, 

Γαλλίας καί Κάτω Χωρών τά άρχεΐα τής Προπαγάνδας έν Ρώμη ώς καί 

τού Εμπορικού Επιμελητηρίου τής Μασσαλίας. Ό συγγραφεύς, έχων γνώσιν 

τής τουρκικής, δεν ήδυνήθη νά έρευνήση τά τουρκικά άρχεΐα, ηύτύχησεν ό¬ 

μως νά έπισημάνη καί νά χρησιμοποίηση πολύτιμον οθωμανικόν κατάστιχον 

φορολογίας τού έτους 1670 (βλ. κατωτέρω). Τό πρώτον κεφάλαιον (σσ. 

13-34) άναφέρεται είς τό γεωγραφικόν πλαίσιον τής ιστορίας: εξετάζεται 

6 πληθυσμός τών Κυκλάδων, ή έπί τών νήσων ζωή, τό οικονομικόν ύπόβαθρον, 

ή ναυτιλία, αί επιδράσεις τού ναυτικού πολέμου έπί τών νησιωτών καί έπί 

πλέον δίδονται περιεκτικαί πληροφορίαι περί τής χωροταξικής καί οικονομι¬ 

κής είκόνος έκάστης έκ τών νήσων καθ’ όλην τήν υπό έρευναν περίοδον. *Η 

καθ’ αυτό έξιστόρησίς αρχίζει άπό τού δευτέρου κεφαλαίου, αφιερωμένου είς 

τήν Φραγκικήν κοινωνίαν τών νήσων ή οποία χαρακτηρίζεται ώς «άποΐκιακή» 

(Ββ. βοοϊύΐβ οοΐοηϊ&ΐβ, σσ. 35-65). Ενταύθα έξετάζονται έν συντόμω τά τής 

έγκαταστάσεως τών Φράγκων καί ιδιαιτέρως έπισημαίνεται ή προοδευτική 

χαλάρωσις τών μετά τής Βενετίας δεσμών καί ή πολιτική τών καλών σχέσεων 

τών δυναστών πρός τούς εντοπίους κατοίκους, ώς δέ παρατηρεί ό κ. δίοΐ, 

περί τό 1500 ή πλειονότης τών έν ταΐς νήσοις δυναστών ήτο πλέον μή βενετι- 

τΐκής καταγωγής (σ. 47). Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα με πολλάς έπανορθώσείς 

είς τά ήδη γνωστά καί πρωτοτύπους παρατηρήσεις τού συγγραφέως είναι 
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τά λεγόμενα περί τής φεουδαλικής δομής των νησιωτικών κοινωνιών καί των 
συναφών προβλημάτων. Όρθώς έπισημαίνεται ή σημασία των ’Λσσιζών εις 

την διαμόρφωσιν τής κοινωνίας αυτής ώς έπίσης καί ή έπίδρασίς των τοπι¬ 

κών έθίμων (μνεϊαι από του ΙΔ/ αϊώνος τουλάχιστον) (σ. 40). Παρ* όλον 

ότι ό κ. 31οΙ δέν υποτιμά τάς μεταξύ των νήσων ιδιομορφίας, έν τούτοις δεν 

αποδέχεται την άποψιν του ,Ι&οοΙ)], ότι ή Τήνος έν άντιθέσει προς την Νάξον 

διεκρίνετο διά τό περιωρισμένον τής έκτάσεως έκάστου των έν αυτή φέούδων 

(σ. 43). Μετά ταΰτα λόγος γίνεται περί των «τόπων» τής Νάξου, γνωστών 

έκ των δημοσιεύσεων του Ζερλέντη του οποίου ώρισμέναι ίδέαι άντίκρούον- 

ται (σ. 44) καί έν συνεχεία αρκετά γράφονται περί «δικαιωμάτων», βιλλάνων, 

έντριτίας καί τής έν γένει εγγείου ιδιοκτησίας. Ό κ. 31οΙ βλέπει βυζαντινήν 

άρχήν εις τό όλον ζήτημα τής έκμεταλλεύσεως τής γης καί οΰτως ενταύθα τάσ¬ 

σεται πρός την θεωρίαν του Τ»οο1)ί καί κατά τής θέσεως του μακαρίτου Βισβί- 

ζη κατά τον όποιον αί λεγόμεναι φεουδαλικαί συνήθειαι ειχον άποκλεΐστικώς 

είσαχθή έκ της Δύσεως (σ. 46). Περαιτέρω εξετάζεται ή αρχή τής διαμορ- 

φώσεως των κοινοτήτων (σ. 51) ώς καί οι διάφοροι φορείς είς τήν διοίκησίν 

αυτών. Ακολουθούν πληροφορίαι περί των εσόδων του Δουκάτου τής Νάξου 

καί ό συγγραφεύς επισημαίνει, ότι τά συνήθως γραφόμενα περί πτωχείας του 

δουκός κατά τον Ιζ' αιώνα δεν άνταποκρίνονται πρός τήν πραγματικότητα, 

δεδομένου ότι κατά τό 1563, τάς παραμονάς δηλαδή τής καταρρεύσεως, τά έ¬ 

σοδα του δουκός άνήρχοντο είς τό ήμισυ περίπου τών εσόδων τής κατά πολύ 

μεγαλυτέρας καί άκμαίας Κρήτης (σσ. 54-55). Μετά ταΰτα έρευνώνται ή ά¬ 

μυνα τών νήσων, ή κατάστασις τής Ελληνικής Εκκλησίας καί διεξοδικώτερον 

τά τών λατινικών κοινοτήτων είς έκάστην τών νήσων. Τό κεφάλαιον κλείε¬ 

ται μέ άξιοσημειώτους παρατηρήσεις του συγγραφέως ώς πρός τήν γεωρ /ικήν 

βάσιν τής νησιωτικής οικονομίας* ναυτιλίαν κατά τήν πρώιμον περίοδον μό¬ 

νον ή Σίφνος έχει νά επίδειξη. Έν καιρώ έπήλθεν ό έξαφανισμός τής φεουδα- 

λΐκής δομής τής κοινωνίας, άλλ’ οί μεγάλοι γαιοκτήμονες, "Ελληνες ή Φράγκοι, 

περέμειναν. Πολιτιστικώς αί δυτικαί έπιδράσεις δέν φαίνονται τόσον ίσχυραί* 

ή βυζαντινή παράδοσις είς τήν τέχνην εΰρε θέσιν ακόμη καί έντός τών ναών 

του δυτίκοΰ δόγματος. 

Τά επόμενα δύο κεφάλαια είναι άφιερωμένα είς τήν παρακμήν τών φραγ¬ 

κικών πραγμάτων (σσ. 66-72) καί είς τάς έπιδρομάς του Βαρβαρόσσα καί τά 

έπακολουθήσαντα (σσ. 73-87). Κατάτόν Ιζ' αιώνα αί επιθέσεις έκ μέρους τουρ¬ 

κικών πλοίων είς τάς νήσους καθίστανται πλέον συνήθεις (ό συγγραφεύς άπα- 

ριθμεΐ περί τάς 15 τοιαύτας κατά τά έτη 1500-20, αλλά διά του άριθμοΰ τού¬ 

του δέν έξαντλοΰνται αΰται, διότι μόνον αί σοβαρώτεραι έσημειώθησαν). Α¬ 

ποφασιστικής έξελίξεως υπήρξαν αί έπιδρομαί του Βαρβαρόσσα, κατόπιν τών 
οποίων ώρισμέναι νήσοι (Αμοργός, Ανάφη, "Ιος, Σέριφος, Μύκονος καί Α¬ 

στυπάλαια) περιήλθον υπό άμεσον οθωμανικόν έλεγχον, ένφ τό Δουκάτον 
27 -1 -1984 
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τής Νάξου καί αί έπικράτειαι των δθΓΠΓη.&Γίρ9 τής ^Ανδρου καί των Οοζζ&- 

ίΐϊπϊ τής Κέας καί Σίφνου κατέστησαν φόρου υποτελείς. Ό πρώτος άχτνα- 

μες παρεχωρήθη τότε (153·>) είς τούς κατοίκους τής ’Άνδρου καί κατωχυ- 

ρώΟησαν τά πρώτα προνόμια τής νήσου. Ό Ηορϊ εΐχεν άρχικώς θεο^ρήσει τό 

διασωθέν (έ; μεταφράσει) κείμενον του σχετικού φίρμανίου ώς πλαστόν, άλλ* 

ορθότατα, ό κ. 81οΙ επιμένει επί της γνησιότητάς του (σ. 76). 

'ΙΙ απροσδόκητος έμφάνισις του Ιουδαίου δουκός Τιυσήφ Νάτσι καλύπτει 
το πέμπτον κεφάλαιον του βιβλίου (σσ. 88-97), ή δέ διοικητικώς πλέον συγ¬ 

κεχυμένη εποχή των σαντζάκ μπέηδων, ή όποια συμπίπτει προς την άμε- 

σωτέραν οθωμανικήν κυριαρχίαν, τό έκτον κεφάλαιον (σσ. 98-116), Έν τω 

πλαισίω των νέων καταστάσεων ό συγγραφεύς έρευνα τά κοινοτικά των νή¬ 

σων, τήν έγκατάστασιν μουσουλμ,άνων, τά εκκλησιαστικά, τήν έκδίωξιν των 

Οοζζ&άϊηί καί τά τής Τήνου ώς βενετικής κτήσεως. 

Άπό των άοχών του ΙΖ αίώνος ή οθωμανική διοίκησις είς τάς νήσους 

καθίσταται πλέον αισθητή, άλλ’ έν τούτοις οί εκ του κέντρου άποστελλόμενοί 

διοικητικοί υπάλληλοι παραμένουν ελάχιστοι. 'Τπήρχον βεβαίως καί οί έγκα- 

τασταθέντες Τούρκοι γαιοκτήμονες* ό κ. 81ο1 υπολογίζει, ότι ούτοι δεν ύπερέ- 

βαινον τά 200 ή 300 άτομα, τήν προστασίαν των οποίων έξησφάλιζεν απο¬ 

κλειστικός ή άνά τό Αίγαΐον παρουσία του οθωμανικού στόλου (σ. 117). 

'Η Όθωμανική Αυτοκρατορία όμως εΐχεν ήδη είοέλθεΐ είς τήν οδόν τής πα¬ 

ρακμής καί ούτως εΰρον τήν ευκαιρίαν ώρισμ,ένα έκ των κρατών τής Δύσεως 

νά επιζητήσουν δυναμικήν άναμέτρησιν πρός τούς Τούρκους. Αί σχετίκαί έπΐ- 

χειρήσεις πρέπει νά νοηθούν ώς διαπνεόμ,εναι έκ τού πνεύματος τής σταυρο¬ 

φορίας. 'Ο συγγραφεύς σημειοΐ άρκετάς τοιαύτας άνά τό Αίγαΐον έπιδρομάς 

'Ισπανών, Φλωρεντινών, Μελίταίων. Νεαπολιτών καί άλλων (σσ. 118-119). 

Αί έν γένει ένέργειαι των Δυτικών καί αί επακόλουθο·, άντιδράσεις τών νη¬ 

σιωτών εξετάζονται είς τό έβδομον κεφάλαιον (σσ. 117-135), τό όποιον ού- 

τω πραγματεύεται περί τών πρώτων προξένων, τής Όρθοδόξου Εκκλησίας 

καί τών μετά τής Ρώμης σχέσεων, τής προστασίας τής Δυτικής Εκκλησίας 

έκ μέρους ηγεμόνων τής Δύσεως καί έν τέλει περί τών αντιδράσεων τών Τούρ¬ 

κων. Αί διαμάχαι μεταξύ Γάλλων καί Βενετών δι’ έπιρροήν είς τό Αίγαΐον 

άποτελούν τό θέμα τού επομένου κεφαλαίου (σσ. 136-161)' μετά τό 1630 εί¬ 

ναι πλέον αισθητή ή υπεροχή τών Βενετών οί όποιοι κατέχουν άκόμη τήν 

Κρήτην καί τήν Τήνον. Αί έπιπτώσεις επί τών Κυκλάδων τού Πολέμου τής 

Κρήτης (1645-1669) εξετάζονται είς τό εκτενές ένατον κεφάλαιον (σσ. 

162-192), τ« δέ μέχρι τής έκρήξεως τού επομένου Πολέμου (1684) είς τό 

δέκατον (σσ. 193-230). Τήν αδυναμίαν τού οθωμανικού στόλου νά έλέγχη 

τάς νήσους έξεμεταλλεύθησαν οί Βενετοί μέ άποτέλεσμα νά έγκαθιδρυθοΰν 

πρόσκαιροι κυριαρχίαι των επί τών νήσων, Παραλλήλως παρουσιάζεται καί 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 38 
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νέα έντασις τής πειρατείας, ένεργουμένης υπό Φράγκων τυχοδιωκτών. Λίαν 

ένδιαφέροντα είναι καί τά γραφόμενα περί τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, των 

φίλοπαπικών τάσεων ένίων έκ τών αρχιερέων των Κυκλάδων, άλλά καί τής 

έχθρότητος του ποιμνίου των (σσ. 181-182). Ές ίσου ενδιαφέροντα είναι 

καί τά γραφόμενα περί του νησιωτικού εμπορίου, στηριζόμενα τό πλεΐστον 

είς άρχειακάς άναδιφήσεις του κ. 81οί (σ. 189-92). Περί τά τέλη του αίώ- 

νος έχομεν νέαν έξαρσίν του γαλλικού παράγοντος (πρεσβευτής ΝοΐηίβΙ) 

άλλά συγχρόνως καί ασυγκράτητου πλέον παρακμήν τών λατιν. κοινοτήτων. 

Τά δύο τελευταία κεφάλαια του βιβλίου είναι αφιερωμένα είς τον λεγό¬ 

μενον Πόλεμον τού Μορέως (1684-1699) (σσ. 231-249) καί είς τά έπακόλου- 

θα τών συνθηκών του Κάολοβίτζ καί τού Πασσάροβιτζ (σσ. 250-79)* ώς 

γνωστόν, διά τής τελευταίας συνθήκης (1718) ή Βενετία ήναγκάσθη νά άπο- 

δεχθή τήν οριστικήν άπώλειαν τής Τήνου έκχωρηθείσης είς τούς Τούρκους καί 

παύει πλέον νά έχη μόνιμον κτήσιν είς τό Αίγαΐον. (Ή Γραμποΰσα, ή Σούδα 

καί ή Σπιναλόγκα περιέρχονται ώσαύτως είς τούς Τούρκους). 

Τό βιβλίον περατοΰται διά 8 παραρτημάτων. Τό πρώτον έξ αυτών πραγμα¬ 

τεύεται περί του πληθυσμού τών νήσων καί κυρίως άντικρούεται ή παλαιά 

άποψις του Η&δΐιιοϊί καθ’ήν αί νήσοι ήρημώθησαν κατά τά τέλη τής Φραγκο¬ 

κρατίας (σσ. 281-290), τό επόμενον άναφέρεται είς τά φορολογικά τών Κυκλά¬ 

δων κατά τό 1691 (σ. 291) καί άλλο είς τά φορολογικά τής Μυκόνου κατά τό 

1620 (σσ. 292-293). Τό τέταρτον παράρτημα (σσ. 294-310) δίδει πλη¬ 

ροφορίας περί οθωμανικού φορολογικού κατάστιχου τού 1670, τό όποιον ό 

κ. 81οΙ ηύτύχησε νά άνευρη καί νά χρησιμοποιήση. Τούτο αποτελεί μοναδικήν 

ιστορικήν πηγήν διά τάς νήσους. Άναφέρεται είς τά τρία μτιεϊλίχια τών Κυ¬ 

κλάδων (Παροναξίας, Σαντορίνης—Μήλου καί Άνδρου—Σύρας) καί κατ’ 

ενορίας δίδεται λεπτομερέστατα ή βασιζομένη είς νέαν έκτίμησιν {ΙαΚΗτ) 

ακίνητος περιουσία έκάστης «εστίας» (ϊιαηβ). Πέρα ενδεικτικών τίνων άνα- 

γραφών, ό συγγραφεύς παρέχει καί αναλυτικούς πίνακας τών προϊόντων έκά¬ 

στης κοινότητος. Τά λοιπά παραρτήματα έπεκτείνονται επί φορολογικών ή 

οικονομικών θεμάτων καί απαρτίζονται κυρίως έκ πινάκων καταρτισθέντων 

βάσει άρχείακών ερευνών ύπό τού κ. δίοί. 

Είς τον δεύτερον τόμον, συνεχίζοντα τήν σελίδωσιν του πρώτου, ανευρί¬ 

σκονται αί υποσημειώσεις (σσ. 325-444), γενική άλλά χρησίμωτάτη βιβλιογρα¬ 

φία (σσ. 445-472) καί λίαν εύχρηστον εύρετήριον (σσ. 473-94). Πίνακες χαρτών, 

φωτογραφιών καί πανομοιοτύπων παλαιών εγγράφων συμπληρώνουν τον τόμον. 

'Η ώς άνω άνάλυσις τών περιεχομένων τού βιβλίου τού κ. 81ο! μικράν 

μόνον εικόνα δίδει τής άρχείακής έρεύνης τού συγγραφέως καί τών παρεχομέ- 

νων τελείως νέων καί μέχρι τοΰδε αγνώστων ιστορικών στοιχείων ή άκόμη 

καί τών πολλαπλών επανορθώσεων είς τά ήδη γραφέντα. Έπιπροσθέτως ό 
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τρόπος διά του οποίου ό συγγραφεύς προβαίνει είς τήν άξιολόγησιν των 
πηγών αυτών καί ή όλη συνθετική παρουσίασις καθιστούν τό βιβλίον επί¬ 

τευγμα όχι των συνήθων. Όρθότατα πράττων ό συγγραφεύς δέν έπαναλαμ- 

βάνει μακροσκελώς τά ήδη γνωστά άλλ* εντάσσει είς αύτά τάς νέας ειδήσεις του 

ή πάντως συμπληρώνει καί άνασκευάζει, Οΰτω τό έργον του θά παραμείνη 

επί μακρόν ως τό πλέον υπεύθυνον ύπόβχθρον δ'ά κάθε έρευναν έμπίπτουσαν 

εντός των χρονικών ορίων του επί οίατδήτοτε εκ των Κυκλάδων. 

ΆντιΟέτως προς τήν Κρήτην καί την Επτάνησον, τά άρχείακά κατάλοι¬ 

πα εκ των Κυκλάδων, τόσον εντός τής Ελλάδος όσον καί άλλαχού, είναι σχε- 

τικώς περιωρισμένα. Ιδιαιτέρως ειδικευμένος είς τήν άναδίφησιν επί των άρ- 

χείων τής Δυτικής Ευρώπης ύ κ. δίοί έχει μέχρι τοΰδε έπισημάνει καταπλη¬ 

κτικόν αριθμόν στοιχείων περί των νήσων τόσον είς άρχεΐα τής Ιταλίας ό¬ 

σον καί είς άλλων χωρών. Έπί πλέον ή γνώσις τής τουρκικής του έπέτρεψε 

νά στηριχθή έν τινι μέτρω καί είς οθωμανικά έγγραφα. "Ας σημειωθή όμως, 

ότι ή συστηματική έρευνα των έν Κιυνσταντινουπόλει τουρκικών συλλογών 

διά πολλούς λόγους δεν έχει άκόμη έπι/ειρηθή είς ο,τι αφόρα είς τάς νήσους. 

Είς βιβλίον τοιούτου μεγέθους θά άπετέλει άκραν σχολαστικότητα ή 

άνίχνευσις τυχόν μικρό σφαλμάτων — άναποφεύκτων άλλωστε είς εκτεταμένα 

έργα. 'Ο συγγραφεύς δεν παραλείπει νά προβαίνη είς εκτιμήσεις καταστάσεων 

διά θεσμούς, γεγονότα καί πρόσωπα καί νά έξάγη βεβαίως τά συμπεράσματά 

του. *Ως καλός γνώστης τής ιστορίας των έλληνικών χωρών, καί άκόμη εύ- 

ρύτερον τής ευρωπαϊκής, καί κατέχων είς άξιοζήλευτον βαθμόν καί τήν νεοελ¬ 

ληνικήν, συχνότατα έπεκτείνεται είς τοιαύτας εκτιμήσεις, αί όποΐαι μαρτυρούν 

βαθεΐαν γνώσιν τού θέματος καί έπί πλέον νηφαλιότητα καί κριτικόν αισθητή¬ 

ριον. Ενιαχού ό αναγνώστης είναι δυνατόν νά μή συμμερίζεται τάς απόψεις τού 

συγγραφέως. Τούτο συμβαίνει, ούχί μόνον άπαξ, είς τά εκκλησιαστικά. Τά 

σχετικά κεφάλαια περί τής Όρθοδόξου Εκκλησίας κατά κανόνα εΐναι συντο- 

μώτερα καί πενιχρότερα εί; πληροφορίας έ 'αντι των αντιστοίχων, καί συνή¬ 

θως άκολουθούντων, κεφαλαίων περί τής Δυτικής Εκκλησίας. Τούτο πρέπει 

νά αναμένεται, δεδομένου ότι ή κυρίως έρευνα τού κ. δίοί περιεστράφη είς 

τά δυτικά άρχεΐα όπου αί ειδήσεις περί των λατινικών κοινοτήτων είναι 

άσυγκρίτως πλουσιώτεραι. Γενικώς ό συγγραφεύς παρουσιάζεται ως άμερόλη- 

πτος είς τό δλον Θέμα των σχέσεων μεταξύ των δύο Εκκλησιών καί τήν λα- 

τινοφροσύνην ένίων αρχιερέων βλέπει προ παντός ως πολιτικήν άποσκοπούσαν 

είς βελτίωσίν τινα τής θέσεώς των είς άντιξόους περιστάσεις (σ. 179). Έν 

τούτοις, ό συγγραφεύς κατ’ επανάληψήν γράφει περί τής προς τήν Δύσιν (==Ρώ- 

μην) στροφής (ΟΓίβηΙαίίοη) τής Ελληνικής Εκκλησίας (ως έν σ. 218) καί 

περί τού ρεύματος (οοιίΓαηΙ) τών λατινοφίλων (σ. 126) καί έκ τών γραφομέ- 

νων δ αναγνώστης αποκομίζει τήν έντύπωσιν ότι πράγματι εντός τών κόλπων 

τής Εκκλησίας ύφίστατο μερίς σημαντική ευνοούσα τήν ενωσιν, δηλονότι 
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υποταγήν εις τον Παπισμόν. Περιττόν νά λεχΟή ότι όλως διάφορα ήσαν τά 

πράγματα. Λατινόφρονες ίεράρχαι κατά καιρούς παρουσιάσθησαν, άλλ’ οΰτοι 

οχι μόνον ούδένα πλήν του ατόμου των άντεπροσώπευσαν άλλα καί τάς τάσεις 

των (άλλο θέμα κατά πόσον ειλικρινείς ήσαν αύται) κατά κανόνα έπιμελώς 

άπέκρυπτον έκ του ποιμνίου των έφ’ όσον άλλην ή ευνοϊκήν άνταπόκρίσιν 

ευρίσκον. Τό γεγονός οτι δεν υπήρχε «ρεύμα» προς ενωσιν, στηριζόμενον 

έστω καί περίωρίσμένως επί ποιμνίου, αλλά μόνον ολίγοι ΐδιοτελεΐς ίεράρχαι 

μαρτυρεΐται άπό εν καί μόνον ιστορικόν γεγονός: Έν άντιθέσει προς τήν 

Συρίαν, Ουκρανίαν καί Ρουμανίαν, ουδαμού εις τάς έλληνικάς χώρας κατά τον 

ΙΖ' καί ΙΗ' αιώνα ένεφανίσθη ή Ούνία καί παρά τάς εντόνους ένεργείας Βέ¬ 

νετων, Γάλλων καί Ιησουιτών. 

Γεγονός είναι οτι οι έν ταΐς νήσοις αρχιερείς ήσαν πλέον ευπρόσβλητοι 

έκ μέρους τής λατινικής προπαγάνδας, άλλά είναι αμφίβολον κατά πόσον τού¬ 

το αποτελεί ΟΓίβηΙαΙΐοη (σσ. 218-19). Άλλωστε εχομεν τήν μαρτυρίαν τού 

έν Κωνσταντίνουπόλει βενετού βαΐλου, οτι κατά τινα έν 1671 συνωμοσίαν 

προς κατάληψιν τού Οικουμενικού Θρόνου έκ μέρους επτά κρυπτοπαπικών 

αρχιερέων (δύο έξ αυτών έκ των Κυκλάδων, τού Άνδρου καί τού Παρονα- 

ξίας) πατριάρχης θά έξελέγετο εις έκ των επτά, διότι άλλον όμόφρονα οί 

συνωμόται δεν έγνώριζον, βλ. Κ. Δ. Μ ε ρ τ ζ ί ο υ, «Πατριαρχικά», Πραγμα- 

τεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών, 15 άρ. 4, 1951, σσ. 80-81. 

Ωσαύτως τά λεγόμενα περί «προοδευτικότητος» αών λατίνοφρόνων ιε¬ 

ραρχών (πρβλ. σ. 150) πρέπει νά νοηθούν έντός τού πλαισίου των προς τήν 

Ρώμην σχέσεων. Ή προοδευτικότης αύτη ήτο πάντοτε μία εύκολος δικαιο¬ 

λογία έναντι των Φράγκων, ανέκαθεν προκατειλημμένων ώς πρός τάς «δεισι¬ 

δαιμονίας» τής ορθοδόξου λατρείας, κατηγορίας τόσον άρεστής εις τούς άπο- 

στολικούς έπισκέπτας ώς καί μετέπειτα κατά τον ΙΘ' αιώνα εις τούς μίσσιο- 

ναρίους των προτεσταντικών οργανώσεων. 

Κατά τήν διάρκειαν τού Πολέμου τού Μορέως (1693) ό ΜοΓΟδΐπί εϊ- 

χεν επαναφέρει παλαιοτέραν βενετικήν διαταγήν άπαγορεύουσαν εϊς τον κλή- 

ρον των νήσων νά ύπακούη εις το Πατριαρχεΐον (σ. 244). Φαίνεται όμως οτι 

και προγενεστέρως αί βενετικαί άρχαί τής Τήνου έπενέβαινον εις τά καθαρώς 

εκκλησιαστικά θέματα. Περιέργως ό κ. δίοΐ ένφ γνωρίζει δεν εξετάζει τήν 

διαφοράν μεταξύ τού πρωτόπαπα τής ’Άνδρου καί των μοναχών τής Μονής 

τού Αγίου Νικολάου (1686-1689) επί τής όποιας τελικώς άπεφάσισεν 6 ρέ- 

κτωρ τής Τήνου* περί τούτου έγραψε σύν άλλοις καί 6 Ζερλέντης, ’Έ- 

^ε*ϊχος παριστορήσεων, Εκκλησιαστική Αλήθεια 31, 1911, σσ. 118-119. 

$1ς τα πολλαχοΰ γραφόμενα καί αξιοπρόσεκτα περί τής κοινοτικής άνα- 

πτύξεως των νήσων ό συγγραφεύς παρατηρεί, ότι αί κυκλαδίκαί κοίνότητεε 

κοσ^ικί,ν (σ· 276). Τοϋτο είναι άληθές με- 
ριχ^ς μονον. Η παρουσία κλΤίΟΐκών ν/νΐ ίίλ ι / ? ^ « , , 

)Ρ ων και όη εφημεριων υπήρξεν πάντοτε άπο- 
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φασιστική διά τά πράγματα του τόπου καί τούτο ήτο πλέον αισθητόν εις τάς 

μικράς κοινότητας. Έν Άνδρω π.χ. εις τό διαμέρισμα του Άρνά, τό όποιον 

διετήρησε την αυτοτέλειάν του καθ’ δλην την Τουρκοκρατίαν άλλά καί κατά τήν 

Έπανάστασιν, επίτροπος κατά παράδοσιν διετέλει ό πρωτόπαπας ή 0 οικονό¬ 

μος τής περιοχής. Άλλα καί των επισκόπων αί δικαιοδοσίαι καί επεμβάσεις 

είς τά κοινοτικά καί συνήθεις καί άποφασιστίκαί υπήρξαν. 

Ό κ, 51θΙ κρίνει αύστηρώς πως τον μακαρίτην Ζερλέντην (πρβλ. σσ. 11- 

12). Βεβαίως κρινόμενον μέ τάς σημερινάς απαιτήσεις τής ιστορικής επιστήμης 

τό έργον του Ζερλέντη δεν είναι άπηλλαγμένον άδυναμιών. Άλλ’ ό Χίος 

ιστοριοδίφης ύπήρξεν εύσυνείδητος ερευνητής, έν πολλοίς δέ πρωτοπόρος είς 

άρχειακάς άναδιφήσείς, καί εύλόγως ό άκριβέστερος καί κρίτικώτερος έξ όλων 

των τοπικών ιστοριογράφων των Κυκλάδων τής παλαιοτέρας γενεάς. Ωσαύ¬ 

τως γράφεται ότι οί σύγχρονοι "Ελληνες ιστοριογράφοι των Κυκλάδων ήγνόη- 

σαν τάς προσφάτους εργασίας επί τής Φραγκοκρατίας των νήσων (σ. 12), 

'Η γενίκευσις αύτή άπλούστατα δεν άνταποκρίνεται είς τά πράγματα καί εί¬ 

ναι περιττόν νά δοθούν παραπομπαί. 

Διά τήν μεταγραφήν των έλληνικών ονομάτων ό συγγραφεύς ήκολούθη- 

σε τό σύστημα εκείνο τό όποιον άποδίδει πιστότερον τήν νεοελληνικήν προφο¬ 

ράν καί ούτως έχομεν μορφάς αί όποΐχι ξενίζουν ώς Κοη8ΐαηάίηθ8 Καηάα- 
Ηοηζβηίζ [βίο] (σ. 103), Υβοτψίο$ δρίηάΙιο8 (σσ. 168, 208), Ενφεηίΐζοδ 
(σ. 181), ΥβάΗβοη (σ. 244) καί τά τοιαΰτα. Τώρα πού ή νεοελληνική κα- 

τήντησεν αγνώριστη, τουλάχιστον ας διατηρηθούν αί μεταγραφαί είς τά κά¬ 

πως καθιερωμένα έστω καί άν άκουστικώς δεν αποδίδουν πάντοτε τήν ακριβή 

προφοράν* τό έφαρμοσθέν είς τά φραγκοχιώτικα των Λεβαντίνων σύστημα δέν 

παύει νά είναι όπτικώς άποκρουστικόν. 

Εύχής έργον θά ήτο εάν ό κ. δίοί συνεκέντρωνε προς έκδοσιν τά άξιο- 

λογώτερα εκ των παλαιών εγγράφων τά όποια έχει χρησιμοποιήσει. Διά τήν 

Δύσιν τό σύστημα τής είς τά άοχεΐα παραπομπής είναι παραδεκτόν έν οψςι 

τής πληθώρας των πηγών καί στοιχείων. Διά τάς έλληνικάς νήσους τά πρά¬ 

γματα εΐναι διάφορα.Έκ των έπισημανθεισών πηγών ό συγγραφεύς ήντλησε 

μόνον ο,τι έσχετίζετο προς τά ύπ’ αυτού έκτιθέμενα καί ούτως άλλαι ειδή¬ 

σεις παραμένουν εϊσέτι άνεκμετάλλευτοι. "Ηδη ό κ. δίοί ασχολούμενος περί 

τήν ετοιμασίαν τής έκδόσεως του οθωμανικού κατάστιχου τού 1670 θά 

προσφέρη μίαν άκόμη άνεκτίμητον υπηρεσίαν είς τήν κυκλαδικήν έρευναν, 

ΔΗΜΙΙΤΡΙΟΣ I. ΠΟΛΕΜΗΣ 
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Α ν β γ ί I Ο α ηι β ΐ ο η, Οοηίίηιιίΐφ αηά Οιαη,ξβ ίη δίχίΗ-Οβηΐηΐ'υ Βψ 
ζαηΐίιιηι, Υατίοπυη Ηβρί'ίηίβ, Ι,οηάοη 1981, 8ο} σα. 338 + πή». 

Τό ώς άνω βιβλίον, έκδοθέν είς τήν σειράν των ν&Γίοπιιη Κβρπηίδ, 

περιέχει 18 άρθρα της συγγραφέως, τά όποια έδημοσιεύθησαν εις διάφορα ειδι¬ 

κά περιοδικά κατά την διάρκειαν τής δεκαεξαετοΰς σταδιοδρομίας της εις 

τό Κίη§’δ 0ο11β£β του Λονδίνου (1964-1980). Κοινόν χαρακτηριστικόν των 

άρθρων τής Αν. Ο&ιώθγοπ είναι οτι άναφέρονται είς τούς τελευταίους χρόνους 

τής πρωτοβυζαντινής περιόδου καί είδικώς είς τά έτη άπό του θανάτου του 

Ιουστινιανού μέχρι τού τέλους τής βασιλείας τού Ηρακλείου (565-641). 'Η 

συγγραφεύς, ώς καί άλλοι μελετηταί, άποκαλεΐ την πρωτοβυζαντινήν περίοδον 

ύστερορρωμαϊκήν (ΕηΙθ Κογπ&π ΕπιρίΓθ. Εβ Β&δ ΕπιρΐΓθ). Ποιον εκ των δύο 

τούτων ονομάτων προσιδιάζει είς την πρώιμον περίοδον τού βίου τής βυζαντι¬ 

νής αύτοκρατορίας; Δύσκολον νά δοθή άπάντησίς. Ό όρος ύστερορρωμ,αϊκή 

ενέχει την έννοιαν τής παρακμής. *Η βυζαντινή αυτοκρατορία είναι βεβαίως 

κατ’ άρχάς ύστερορρωμαϊκή, ή «ρωμαϊκότης» όμως όλονέν υποχωρεί. Ή άνα- 

τολή επηρεάζει όλονέν περισσότερον τον πνευματικόν βίον, άλλοιώνει την περί 

αότοκρατορικής εξουσίας άντίληψιν, μεταβάλλει την εθιμοτυπίαν τής Αυλής. 

Ή ελληνική γλώσσα εισχωρεί ολίγον κατ’ ολίγον είς όλους τούς τομείς τής δη¬ 

μοσίας ζωής, διά νά γίνη τέλος ή επίσημος γλώσσα τού Κράτους. Παλαιά καί 

νέα λογοτεχνικά εΐδη καλλιεργούνται μέ τον αύτόν ζήλον είς τήν Τέχνην το 

φυσικόν καί ρεαλιστικόν συνυπάρχουν μέ τό γραμμικόν καί άφηρημένον. 

Γενικώς παλαιά καί νέα πολιτιστικά στοιχεία, άντίθετα πολλάκις μεταξύ των, 

συνυπάρχουν, άλληλοεπηρεάζονται, συγχέονται. Εΐναι εποχή παρακμής πα¬ 

λαιών άξιων καί συγχρόνως εποχή δημιουργίας νέων, ύστερορρωμαϊκή καί 

πρωτοβυζαντινή. Διατηρεί ώρισμένα στοιχεία τής παραδόσεως, άλλ’ έμφανίζεί 

καί πολλά νέα στοιχεία: οοηΐίηιιίΐγ αηά οΕοη§β. 

Είς τά 18 άρθρα της ή συγγραφεύς άναφέρεται είς τέσσαρα επί μέρους 

θέματα: 

Α') Είς τήν βυζαντινήν ιστοριογραφίαν αφορούν τά τέσσαρα πρώτα (Ι-ΐν), 
τά όποια συνοψίζει ό τίτλος τού τρίτου «Χριστιανισμός καί παράδοσίς είς 

τήν ιστοριογραφίαν τής ύστερορρωμαϊκής αυτοκρατορίας». ’Όχι μόνον ο! 

ιστορικοί, παρατηρεί ή συγγραφεύς, άλλά καί όλοι οΐ συγγραφείς τής περιό¬ 

δου αυτής κινούνται πνευματικώς «6βΐ\νθβη Ιίΐθ ΟΙϊΠδίίειη ^ογΜ ίη ννΐΐίοίΐ 

ί!ιβγ Ιίνθά αηίΐ ίίιβ οϊηδδίοοί \νοΗ<1 ίη ννΐιίοΐι Τρ&άίΙ-ίοη οΕΙί^βά Ιϊιβπι Ιο 

ν/ΓίΙβ» (σ. 326). Οί βυζαντινοί ιστορικοί προσπαθούν τρ αρχαιότατη χρψ 
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σΟαι προσηγορία, επεί και συγγραφί} μάλλον προσήκει, ώς γράφει δ Άγαθίας 
(Ιστοριών Γ' 5 : 147, 3). Διά τοΰτο δρθώς ή συγγραφεύς γράφει ότι δέν πρέπει 
έξ άφορμής λέξεων ή φράσεων του «'Υπέρ πολέμων» νά χαρακτηρίζωμεν τόν 

Προκόπιον «σκεπτικιστήν», διότι παρόμοΐαι εκφράσεις άπαντοΰν κα'ι εις τον 
Θεοφύλακτον Σιμοκάττην (άρθ. I). Μήπως δμως δεν άπαντοΰν εις ολους 

τούς βυζαντινούς ιστορικούς μέχρι τής καταλύσεως τοΰ Βυζαντινού κράτους*, 

Επίσης «μιμήσεις» τοΰ 'Ηροδότου καί τοΰ Θουκυδίδου, τάς οποίας ή συγ¬ 

γραφεύς επισημαίνει εις τό ιστορικόν έργον τοΰ Άγαθίου (άρθρον II), εύρίσκο- 

μεν είς ολους τούς βυζαντινούς ιστορικούς μέχρι του Χαλκοκονδύλη καί τοΰ 

Κριτοβούλου. 

Β') Είς την προσωδιακήν ποίησιν τής ΰπό έξέτασιν περιόδου άναφέρονται 

τα ύπ’ άριθ. VI, VII καί VIII άρθρα τής συγγραφέως. Τό ύπ’ άριθ, VII είς 

επίγραμμα τοΰ Άγαθίου, τό όποιον περιλαμβάνει ή Πλανούδειος Ανθολογία 

(άρ. 72). Τά ύπ’ άριθ. VI καί VII είς τό έργον τοΰ λατινοφώνου αύλικοΰ ποιη- 

τοΰ ΟθΓΓΪρριΐ8. Δεν είναι πολλά τά γνωστά διά τον βίον καί την πολιτείαν 

του. Ρωμαίος γραμματικός, εγκατεστημένος είς την Καρχηδόνα, κατέφυγεν 

είς την ΚΠολιν μετά την κατάλυσίν τοΰ κράτους των Βανδάλων. Τό 566-567 

έγραψε τό υπό τον τίτλον «Ιη Ι&ιιάβΐΏ Ιιΐδΐϊηί» ποιητικόν έργον, Τό ποίημα 

αύτό, πανηγυρικός είς στίχους, εχει πολλά τά κοινά μέ έργα ελληνοφώνων ο¬ 

μοτέχνων τοΰ ποιητοΰ, όπως ή «έκφρασις τής Αγίας Σοφίας» τοΰ Παύλου 

Σιλεντιαρίου (563) ή ό πρόλογος τοΰ Άγαθίου είς τήν ύπ1 αύτοΰ συντεθεισαν 

άνθολογίαν επιγραμμάτων, τήν γνωστήν ύπό τό όνομα «Κύκλος». Είς τό ποίη¬ 

μα τοΰ Κορίππου, είς τό όποιον περίγράφεται ή στέψις τοΰ Ιουστίνου (565- 

578), δίδεται μία ιδέα τοΰ τελετουργικού, των συνηθειών τής αύλής καί 

υπενθυμίζεται είς τόν άναγνώστην, ότι ή Αύλή ήτο άκόμη δίγλωσσος. 

Γ') Είς τόν μετασχηματισμόν τής ιδέας περί τής αύτοκρατορικής εξου¬ 

σίας καί ί% είς τό αύτοκρατορίκόν ζεΰγος, τόν Ιουστίνον καί τήν Σοφίαν, 

άναφέρονται τά ύπ’ άριθ. IX, X, XI, XII, XIII άρθρα τής Αν. Ο&ιηβΓοη. 

*Ενφ τά μέτρα διά τήν άνόρθωσιν τής οικονομίας έμείωσαν τήν δημοτικότητα 

τοΰ διαδόχου τοΰ Ιουστινιανού καί ή εξωτερική πολιτική του εύρε πολλούς 

έπικρίτάς, ή προσφορά του είς τόν πολιτιστικόν τομέα είναι άναμφισβήτητος. 

Άπό όλους άναγνωρίζεταί ώς προστάτης των Γραμμάτων καί των Τεχνών. 

*Η Σοφία είναι ή πρώτη αύτοκράτειρα, ή όποία άπείκονίσθη είς βυζαντινά 

νομίσματα. Τό ψυχικόν νόσημα τοΰ συζύγου της τής έπέτρεψε νά παίξη ση¬ 

μαντικόν ρόλον είς τήν διακυβέρνησιν τής αύτοκρατορίας. Ό Τιβέριος (578- 

582) τήν παρηγκώνισεν, έζήτησεν όμως τήν γνώμην της προκειμένου νά έπι- 

λέξη διάδοχον τοΰ θρόνου (άρθρον XI). Ή προσευχή τής αύτοκρατείρας, τήν 

όποιαν έγραψεν ό Κόρριππος, αν καί έγράφη λατινιστί, είναι καταφανές ότι 

έγράφη είς ελληνόφωνον περιβάλλον καί έχει έπηρεασθή άπό τά ελληνικά ποιη¬ 

τικά πρότυπα. 
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Δ') Εις τήν λατρείαν, ή οποία εύρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωσιν, άνα- 

φέρονται τά υπόλοιπα άρθρα, XIV - XVIII. Ό μονοφυσιτισμό; περιορίζεται 

εις την Αίγυπτον καί εις τάς όμορους προς τήν Περσίαν επαρχίας του Βυζαν¬ 

τινού Κράτους. 'Η λατρεία της Θεοτόκου έντείνεται* περί τό τέλος τής βασιλείας 

του Μαυρίκιου (582-602) καθιεροΰται νά εορτάζεται ή «Κοίμησις τής Θεο¬ 

τόκου» καί όχι ή Άνάληψις, ώς γράφει ή συγγραφεύς, επηρεασμένη έκ τής 

Δυτικής Εκκλησίας. Μέχρι τής εποχής εκείνης ή Θεοτόκος εΐναι ή γέφυρα 

μεταξύ Ουρανού καί Γής, ή μεσίτρια (πβ. τον δεύτερον "Υμνον τού Ρωμα- 

νοΰ εις τήν Γέννησιν τού Κυρίου, ό όποιος έχει ώς έφύμνιον «ή Κεχαριτωμένη»). 

Τότε όμως γίνεται καί ύπέρμαχος στρατηγός, ή Πολιούχος τής βασιλευούσης, 

διά τήν σωτηρίαν τής οποίας επεμβαίνει. 'Η νέα αύτή πίστις περί τής Θεοτό¬ 

κου εμφανίζεται εις τήν λογοτεχνίαν (αναγράφω Σοι ή Πόλις Σον, Θεοτόκε) 

άλλα καί εις τήν Τέχνην. Τά ιερά κεψ.ήλια πολλαπλασιάζοντας Τό 'Ιερόν 

Μανδήλιον καί τό Προσωπεΐον τού Τουρίνου κατεσκευάσθησαν, κατά τήν συγ¬ 

γραφέα, κατά τον ζ' αιώνα. Τά κειμήλια μεταβιβάζουν εις τούς κατόχους των 

τήν δύναμιν τού άγιου προσώπου, εις τό όποιον πιστεύεται ότι άνήκον κατ’ 

άρχάς. 'Η συγγραφεύς παραθέτει κείμενον, γραφέν πίθανώτατα τό 619 καί 

άναφερόμενον εις τήν Τιμίαν έσθήτα τής Θεοτόκου, ή οποία έθεωρεΐτο τό Παλ- 

λάδιον τής βασιλίδος των Πόλεων. Τό κείμενον άπεδόθη εις τόν Θεόδωρον 

Σύγκελλον, ό όποιος έγραψε καί εύχαριστήριον Λόγον διά τήν διάσωσιν τής 

ΚΠόλεως από τήν απειλήν των Άβάρων (626). Εις τό έν λόγω κείμενον ό 

'Ηράκλειος άποκαλεΐται Νέος Δαυίδ καί ό Χαγάνος των Άβάρων άναγνωρί- 

ζει οτι ή πόλις έσώθη χάρις εις τήν έπέμβασιν υπερφυσικών δυνάμεων.'Η προσ- 

κύνησις των εικόνων γνωρίζει άνθησιν (άρθρον XVIII). Πολλαί «άχείροποίη- 

τοι» εικόνες τής Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης άλλά καί τού Χριστού άνευρί- 

σκονται κατά τήν εποχήν αυτήν. 

Έν κατακλεΐδι παρατηρεΐται ότι κατά τήν υπό εξέτασιν περίοδον ση- 

μειοΰνται μεταβολαί: α/) Εις τό τελετουργικόν καί τήν έθιμοτυπίαν τής Αυ¬ 

λής. Αί νΐκαι τών αύτοκρατόρων δεν εορτάζονται πλέον μέ ρωμαϊκούς θριάμ¬ 

βους (πβ. κατά τήν άμέσως προηγουμένην περίοδον τόν Γελίμερον άκολου- 

θουντα τό άρμα τού Βελισσαρίου). β7) Εις τήν ρωμαϊκήν ιδέαν περί αυτοκρα- 

τορικής εξουσίας. 'Ο αυτοκράτωρ είναι πλέον ό έλέω Θεόν βασιλεύς, ό φι~ 

λόχριστος βασιλεύς. 'Ο Χριστός άποκαλεΐται βασιλεύς βασιλέων καί ό Η¬ 

ράκλειος Νέος Δαυίδ, γ7) Εις τήν λατρείαν* πολλαπλασιάζονται τά ίερά 

κειμήλια, αί εικόνες, τά αγιολογικά κείμενα, δ7) 'Η χριστιανική πίστις των 

συγγραφέων είναι πιερισσότερων έκδηλος καί εις τά λογοτεχνικά ε’ίδη, τά ό¬ 

ποια συνεχίζουν τήν άρχαίαν παράδοσιν (προσωδιακή ποίησις, ιστορία), ε7) 

'Η παιδεία προσαρμόζεται εις τάς άνάγκας τού νέου άνθρώπου* εΐναι «θύραθεν» 

καί χριστιανική, ς") Πολλά χριστιανικά κτίρια άνεγείρονται εις τήν ΚΠολιν, 

Γενικώς παρατηρεΐται έπικράτησις τών χριστιανικών, άνατολίκων καί έλληνι- 
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κών πολιτιστικών στοιχείων εις βάρος των ρωμαϊκών. Ή ελληνική γλώσσα — 

γλώσσα τής παιδείας—, ή οποία απ’ αρχής εΐναι ή κυριαρχούσα λογοτεχνική 
έκφρασις του Βυζαντινού Κράτους, επιβάλλεται είς ολους τούς τομείς του δη¬ 

μοσίου βίου. Η ελληνική παιδεία των συγγραφέων επηρεάζει τήν λόγιαν λο¬ 

γοτεχνίαν, η όποια, κατά τήν συγγραφέα, παραμένει έπίτετηδευμένη μέχρι τό 

τέλος τής περιόδου (Γ. ΙΙΐσίδης, Θ. Σιμοκάττης). Μήπως δμως γίνεται πε¬ 

ρισσότερόν επιτετηδευμένη; Τά κείμενα τα όποια απευθύνονται είς τό εύρύ- 

τερον κοινον (χρονογραφίαΐ, αγιολογικά κείμενα) είναι πλησιέστερα προς τήν 
γλώσσαν τής εποχής των. 

Γενικώς τό βιβλίον τής Αν. Ο&ΓηβΓΟη είναι λίαν χρήσιμον είς τον έπιθυ- 

μοΰντα να εισαχθή είς τό πνευματικόν κλίμα τής μεταβατικής εκείνης περιόδου 

τής Ιστορίας του Βυζαντινού Κράτους, ύστερορρωμαϊκής κατά τήν συγγραφέα, 

πρωτοβυζαντινής κατ* άλλους, τήν όποιαν έμελέτησε μέ ζήλον καί αγάπην. 

ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΪΛΟΤ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ 
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Βί$αηζίο β ΓΙίαΙία, ΗαΰβοΙία άί βΐιιάί ίη ηιβτηοτία άί Αξοείίηο ΡβΗηεί. Εκ¬ 
δόσεις ΥίΙα β Ρβη6Ϊ6Γ0, ΜίΙαηο 1982, 8°, σσ. XVII 420+ πίν. 25. 

Τιμητικός τόμος εις μνήμην του άκαμάτου θεράποντος τής κλασσικής 

καί τής Βυζαντινής Φιλολογίας Α^οδΐίηο ΡβρΙαδί, καθηγητοΰ εις τό Πανε¬ 

πιστήμιου «υηίνβΓδίίά Οαίί^οϋοα» του ΜίΙαηο, ό όποιος έξεδήμησε τον Ια¬ 

νουάριον του 1979. 'Ο άφιερωμένος εις του έλληνολόγον (διά νά χρησιμοποιή- 

σωμευ τον αντιπροσωπευτικόν επί του προκειμένου όρον του Ουγ1α Μοταν- 

Οδΐΐί) καθηγητήν τόμος περιλαμβάνει 29 μελέτας. Έξ αύτών άναφέρονται: 

α!) εις τό Δίκαιον (δίΐνίο ΒβρηαΓάίηβΙΙο, I ρίά αιχί-ΐοΒΐ οοάίοί άθΐΐα Ιβ^ίδία- 

ζίοηβ άί Οίιΐδΐίηϊαηο, σσ. 3-14)· 3') εις τήν Επιγραφικήν (Μίοΐιβίαη^θΐο Οα- 

£ΐαηο ίΐβ Αζβνβάο, Υ§υία Ι^βα Εαρδαΐαβ θ δαη Οβιηίηί, σσ. 15-18 καί Αηάρβ 
ΟαίΠου, Οθάίοαοβ ίηβάίίβ ά’υηβ θ§1ϊβθ Ι)γζαη1ίηβ άβΤραηί, σσ. 130-132* γ') 

εις τήν Παλαιογραφίαν καί τήν Κωδικολογίαν (Ραυΐ βαηαρί, Οίης ιηαηυδοΓίΐΒ 
ΙταηδίβΓθδ άίρβοΐβπίθηΐ άυ ιηοη&βΙέΓθ άβ δίουάίοβ α οβίηί άα ΟροΙΙα- 

ίθρραΐα; σσ. 19-28; Ου^ΐϊθίπιο Οαναΐΐο, δοήΐΡιίΓβ ίί&Ιο-^ΓβοΙίθ Ιϋτειπθ 
θ άοουπιβηΐαΓίβ, σσ. 29-38; Εηποα ΕοΠίβρί- Ρταηοο Μοδίηο, 11 οαίβηάα- 

ρίο δίοίΐίαηο ϊη οαραΐίθρί §Γβοί άβΐ «Μβδδ. δ. δαίναΐορίδ» 107, σσ. 83-116; 

Αηάτβ ΙαοοΙ), δθΓ^ίο άβ Ζοΐΐίηο β Νίοοία ΡθΙγθο άί Ουτζοία, Α ρτοροδ 
ά’υηθ ΙβΙΐΓθ άθ ναϋοαηυβ £γ. 1019, σσ. 154-168; «ίυΐίθη 1ιβΓογ, Ε’οπιβ^α 
ραραρίΐθ, ραρΙϊοιιΙαΓΐΙβ ά’υη δοπρίοηιπη οαΙαβΓαίδ. σσ. 199-217* δ') εις 

τήν 'Ιστορίαν (ΡθΙθγ ΟιαΓαπίδ, Οπ Ηιβ ΕαραΜδίαηί οηοβ πιογθ, σσ. 39-41; 

ϊνβη ϋυ}£βν, Κθΐψίοδί οοτηβ απιβαδοίαίορί ηβΙΓΑΚο Μβάίοβνο, σσ. 42- 

55; νβΓ3ΐ νοη Ραΐΐίθηΐιαυδβη, 01γπιρία&, βίηβ ηοπηαηίδοΐιο Ρπηζβδδΐη 
ίη Κοηδίαηΐίηορθΐ, σσ. 56-72; Αη^βΐϋίί Ραίου, (^υβΐηυθδ οβδβρναΙίοηΒ 
8ογ ΓθοοηοΓπϊβ βί Ια δοοίέΐβ άθ Ια Οθΐβ νόηίϋθηηθ (οα. 1270-οα. 1305), 

σσ. 177-198; Καουί Μαηδθΐΐί, ΡΓθ61βιηΐ ροΐίΐίοί β δθηΐίιηβηΐί ΓβΚ^ίοδΐ 
δοΐίο 1β ΜυΓα άί ΑηΙίοοΜα, σσ. 229-238; Αηάτέ Ν. δίραίοβ, Εχρβάίϋοη. 

άβ ΡβπιρβΓθυρ ΟοηδΙαηΙάη III βυρηοπιπιβ Οοηβίαηί βη Ιίαΐΐθ, σσ. 348-375)* 

ε') εις τήν κλασσικήν Φιλολογίαν (Ιβαη Ιρί^οίη, Εα ΙραάίΙίοη πιαηυδΟΓίΙβ 
άβδ Ιρα^ί^υβδ §ρθοβ άαη8 ΓΪΙαΙίβ πιβρίάίοηαΐρ, σσ. 132 - 143; ΕΙρίάίο 
Μίοηί, I ιηαηοδορίΐϋ άί δίραβοηβ άβΐΐα ΒίΜίοΐβοα Ματοίαυα άί νβ- 

ηβζία, σσ. 260-273; Ζίηαίάα υάαΓοονα, Ε’ορβρα βίοτίοα άί Απυηίαηο 
ΜαΓοβΗίηο οοηαβ ιηοηυπιβηίο ΙβΙΙβραρίο, σσ. 389-402)* ζ) είς τήν βυζα¬ 

ντινήν Φιλολογίαν (Απίοηίο Οαρζγα, II ρροθπιίο άί Νίοοία άΌίΓ&ηΙο αΐΐα 
βαα «ΑγΙθ άθΐΐο δοαίρβίΐο», σσ. 117-129; ΙοΙιαηηβΒ ΙππδοΙιβΓ, Ι/ιιηίΐ4 
άεΐΐα ΙθΙίθΡαΙυΓα αηΐίοα ηβΐ Βα880 ΙιηρβΓΟ, σσ. 144-153; Αΐβχαηάθρ Καζίι- 
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άαη, δοιηο Νοίοδ οη ίΐιβ «ΟίΓοηϊοΙβ οί ΙΙιβΤοοοο», σσ. 169-176; Γϊΐίρ- 

ρο Ματία ΡοηΙαηί, διιί ροοί-ΐ βίζδηΐίηΐ <Π Τβιτδ (ΓΟΙγ&πΙο, σσ. 322-330; 
Οαΐδβρρθ δοΐιΐτό, ΙηίΓΟίΙυζϊοηθ δ§1ί βΐυάί 8ΐι1ΠΓΓηο1ο§ϊ& β §1ΐ ίπηοΐοβΐ, 
σσ. 331-347· ζ') εις τήν μεταβυζαντινήν Φιλολογίαν (ΜαηοαδδΟδ Μθπουδ- 

8&οεΐ8, υηίΐ ρΓοϊδζϊοηο £Γ603 ϊηβοΐϋδ άΐ Οϊονδηηϊ Οπ§θΓορπ1θ8 ρβΓ αη& 

θάϊζίοηβ νθηθζΐ&η» ιΐβΐ 1498, σσ. 218-228; Νΐοοί&οδ Τοπιεκίειίαδ.υη Ιιαηάο 
νοηβΙο-ΟΓβΙθδβ: ίΐ ηιοηδοο Ανεψιό (δβοο. Χνΐ-ΧνίΙ) βοΙϋοΓβ (1ί Ιβδϋ βϊζδη- 

Ιΐηϊ β ίηπο^Γ&ίο, σσ. 379-388)· η') εις τήν βυζαντινήν άρχαιολογίαν (Ργ&π- 

οβδΟδ ΜδΓίοΓδηο-Ποιτιβηΐοο Μϊηαίο, Εϊηςυβ οΜοβο οειΙδβΓθδίάΐ Ιτ&οΐΐζΐοηβ 
Ιπζειηΐϊηδ, σσ. 239-259)· η') εις τήν ιστορίαν τής Εκκλησίας (Οϊογ^ϊο Εβάδΐ- 

1ο, ΡβΡίιηει «δβΓΪΒδ Βρΐδοοροταπι βοοίβδίαππη ο1π*ϊδ1ΐδη&πιΐΉ οπθηΙ&Βυπυ), 

σσ. 73-82; νίΐΐογιο Ρβπ, I Γηβίτοροΐϋί ΟΓίβηΙειΙϊ <Β Α^π^βηΐο, σσ. 274-321; 

Αη^βίο Τ&ιώ1)ογγ&, ΑιΐΓβΙίο Βΐδηοΐιΐ Οΐονϊηΐ θ ΐΐ γπογκΙο οτίοιίοδδο §γβοο- 

πίδδο, σσ. 358-362; ΡΓ6<1(1γ Ε. ΤΜπβΙ, Ργ» Ρίΐοίο 8&φί, ιιη ρτοΐοδίδη! 

Ιγθβ οδΐΐιοΐΐςιιβ, σσ. 363-378). 

Προτάσσεται ΤδΡυϊα ΓηβΓηΟΓίδϋδ (σσ. XIII-XVII) και επιτάσσονται 

πλήρης βιβλιογραφία κατ* έτος (1944-1981) των έργων του Α. ΡβΓίΐΐδί, τήν 

οποίαν συνέταξεν ή ΟΙιΐδΓδ ΡδΓδ§§ϊδη&, Οϊ 3δΡΖδΠδ (σσ. 404-420) καί 25 

πίνακες, σχετικοί προς τά άνω άρθρα. 

Έκ του πλουσίου περιεχομένου του τόμου περιορίζομαι είς τά άρθρα, 

των όποιων τό περιεχόμενον μου είναι πλέον οίκεΐον. 

Εις τό άρθρον του «Ε’αηϋδ άβΐΐδ Ιβίίθΐ’&ΐιιΐ'δ δηϋοα ηβΐ Β&δδο ΙιτιρβίΌ» 

(σσ. 144-153) ό 1. ΙτπίδοΡθτ εξετάζει άν κατά τήν έποχήν τής υστέρας άρ- 

χαιότητος ύπήρξεν οικουμενική λογοτεχνική έκφρασίς. 'ΐπό τον όρον ύστερορ- 

ρωμαϊκή ή τής υστέρας άρχαιότητος ό διαπρεπής μελετητής εννοεί τήν χρονι¬ 

κήν περίοδον από του Διοκλητιανοΰ (284) μέχρι του τέλους περίπου του 

αίωνος (565 ή 568). Χώρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων τής εποχής είναι 

ή μεταξύ τών 'Ηρακλείων στηλών καί του Εύφράτου περιοχή, ή όποια, εκτός 

τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, περιλαμβάνει καί τά ύπό τήν πολιτιστικήν επιρ¬ 

ροήν της έθνη μέχρι του βάθους τής Αφρικής (σ. 146). Ή περίοδος αύτή εί¬ 

ναι εποχή κοινωνικοοικονομικών άλλα καί πολιτιστικών, μετασχηματισμών, 

οί όποιοι διαφοροποιούνται εις τό ανατολικόν καί εις τό δυτικόν τμήμα τής 

Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

Ένώ κατά τήν έποχήν του Άδριανοΰ καί τών Άντωνίνων (Β7 μ.Χ. αίώ- 

να) γράφει ό κ. Ιι*πΐ8θ1ϊβι· (σ. 147) έχομεν κατίσχυσιν τής ελληνικής πολιτι¬ 

στικής παραδόσεως είς τήν Ρώμην, ένθα πολλοί συγγράφεις εκφράζονται καί 
εις τήν ελληνικήν, από τής εποχής του Διοκλητιανοΰ (284) παραεηρεΐταί 

«Ηοπίδηϊζζ&ζϊοηθ (ΙβΙΓΟπβιιΙβ)), καθ’ όσον ή Λατινική ώς γλώσσα του στρα¬ 

βή τής διοικησεως καί τών νόμων έξαπλοΰται καί εις τήν Ανατολήν. Άπό 

υ Γ' αίωνος τό Δίκαιον διδάσκεται καί είς τάς Σχολάς των Αθηνών, τής Άλε- 

του 
του 
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ξανδρείας, τής “Αντιόχειας, τής Βηρυτού καί βραδύτεοον (425) καί τής ΚΠό- 

λεως. 'Ως έκ τούτου καί ή λατινική γλώσσα καί ρητορική διδάσκεται καί εις 

τά πνευματικά κέντρα τής Ανατολής, Νικομήδειαν τής Βιθυνίας, “Αθήνας, 

“Αντιόχειαν, “Αλεξάνδρειαν, Γάζαν καί τέλος ΚΠολιν, όπου κατά τον Θεο- 

δοσιανόν κώδικα εχομεν 5 έδρας ελληνικής καί 3 λατινικής ρητορικής, 10 ελ¬ 

ληνικής καί 10 λατινικής Γραμματικής, 2 έδρας Δικαίου καί 1 μόνην φιλο¬ 

σοφίας. Παρατηροΰμεν όμως ότι ή λατινική έξαπλοοται εις την Ανατολήν ώς 

γλώσσα του Δικαίου καί τής Διοΐκήσεως πολύ ολίγον όμως επηρεάζει τήν 

λογοτεχνίαν, ουδόλως δέ τήν θεολογίαν καί τούς “Ανατολικούς Πατέρας. Συγ¬ 

γραφείς ώς ό Άγαθίας, οί όποιοι είχον σπουδάσει νομικά, έγνώριζον ασφαλώς 

τήν Λατινικήν, ουδεμίαν όμως μαρτυρίαν εχομεν ότι έγραψαν λατινιστί. Οί 

ευάριθμοι συγγραφείς, οί όποιοι έγραψαν εις λατινικήν γλώσσαν, ώς ό Οο- 

ιΊρριίδ ή δ Ρπδοί&ηιΐδ, είναι ξένοι 8Πΐί£Γ(38 εις τήν Αύλήν τής ΚΠόλεως. 

Έκτος εάν ό κ. Ιγιϊ18ο1ιθγ έννοεΐ ότι έξηπλώθη ή λατίνομάθεια έν γένεΐ. Άναμ- 

φίσβήτητον είναι οτι μία βΐΐίθ λογίων καί άξιωματούχων τής αύλής ήδύνατο 

νά άναγνώση λατινικά λογοτεχνικά κείμενα. 

Περιορίζεται ή έλληνομάθεια εις τήν Δύσιν άπό του Δ# αίώνος καί εξής, 

γράφει ό συγγραφεύς (σσ. 148-149), εις τούς κύκλους τής αριστοκρατίας καί 

τών λογίων, εις τούς οποίους διατηρείται καί μετά τήν διαίρεσιν τού Ρωμαϊκού 

κράτους εις “Ανατολικόν καί Δυτικόν (395). “Αλλά καί ή Λατινική περιορίζε¬ 

ται εις τήν “Ανατολήν καί ώς γλώσσα τής διοικήσεως ήδη άπό τής εποχής του 

Θεοδοσίου, διότι ή δι’ αυτής επικοινωνία μεταξύ Κράτους καί πολιτών ήτο α¬ 

δύνατος, διά νά καταργηθή βραδύτερον επί Ηρακλείου. Παραμένει βεβαίως ή 

γλώσσα τών νομοδιδασκάλων μέχρι τής καταλύσεως τού Βυζαντινού κράτους. 

Παρά τήν άναμφισβήτητον υπεροχήν τής Ελληνικής καί κατά δεύτερον 

λόγον τής Λατινικής ώς λογοτεχνικών γλωσσών, συνεχίζει ό κ. ΙηπδοίιβΓ, 

άναπτύσσονται παραλλήλως κατά τήν υστερορρωμαϊκήν περίοδον; ή κοπτι- 

κή λογοτεχνία (λογοτεχνική έκφρασις τών έκχριστιανισθέντων Αιγυπτίων), ή 

συρίακή λογοτεχνία (ή όποια μέ έπίκεντρον τήν Έδεσσαν ήτο ανεπτυγμένη 

προ τής έμφανίσεως τού Χριστιανισμού), ή εβραϊκή λογοτεχνία (Ταλμούδ’ οί 

Ραββΐνοι άντιτίθενται εις τήν «ελληνικήν σοφίαν», εις μάτην όμως), ή περσι¬ 

κή λογοτεχνία. “Επίσης εμφανίζονται: ή άρμενική λογοτεχνία (άπό τού ΔΈ' 

αί.), ή γεωργιανή λογοτεχνία (άπό τού Ε' αϊ. κ.έ.), ή αίθιοπική λογοτεχνία 

(άπό τού Ε' αί. ).’Ίσως άπό τής εποχής εκείνης άρχίζει νά αναπτύσσεται καί ή 

άραβική λογοτεχνία καί ή γοτθική γίνεται λογοτεχνική γλώσσα. 'Ως ήτο φυ¬ 

σικόν αι λογοτεχνίαι αυταί άλληλλοεπηρεάζονται. 'Τπό τήν έπίδρασίν τών λο¬ 

γοτεχνιών αυτών, κατά τον κ. ΙπηδοΙιβΓ, καταργεΐται ή προσωδία εις τον ποιη¬ 

τικόν λόγον τών κλασσικών γλωσσών. Δεν ήτο όμως φυσικόν νά καταργηθή 

έφ’ όσον κατηργήθη καί εϊς τον προφορικόν λόγον; 'Η βϊίΐθ τών λογίων ε¬ 

ξακολουθεί νά εκφράζεται είς προσωδιακούς στίχους (εις τό Βυζάντιον μέχρι 
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τού ΤΕ' αίώνος). *Υπάρχουν ποιηταί, οι όποιοι έκφράζονται εις προσωδιακούς 
καί εις ρυθμοτονικούς στίχους, ώς 6 Γρηγόριος 6 Ναζιανζηνός είς ελληνικήν 
καί ό ΡΐΊΐιΙοηΐΐπκ είς λατινικήν γλώσσαν. Διττή λογοτεχνική έκφρασις ύπάρ- 

χει καί είς τον πεζόν λόγον. Ή διγλωσσία αυτή εξελίσσεται διαφοροτρόπως 
είς τήν Δύσιν καί τήν ’Ανατολήν. Τά είς κοινήν έλληνικήν γλώσσαν κείμενα 
τής II.Δ. (Έβδομήκοντα) καί τής Κ.Δ. καί τά άλλα (απολογητικά κ.λ.π.) 

χριστιανικά κείμενα επηρεάζουν όλας τάς ώς άνω λογοτεχνίας, έκτος τής Ε¬ 

βραϊκής. Πλήν όμως τών χριστιανικών καί αρχαία έλληνικά πρότυπα, φιλοσο¬ 

φικά, επιστημονικά, ιστορικά, προσδίδουν στοιχεία έ\ότητος είς τάς διαφόρους 
λογοτεχνίας. Ελληνόφωνοι συγγραφείς επηρεάζονται από τήν λατινικήν λο¬ 

γοτεχνίαν, ώς ό Νόννος από τον Όβίδιον καί ό Τριφιόδωρος άπό τον Βιργίλιον, 
Ό Κλαυδιανός καί ό ’Λμμίανός Μαρκελλΐνος (Δ' αί.) έγραψαν καί είς τήν λα¬ 

τινικήν. Οί συγγραφείς όμως αυτοί, παρατηοουμεν, έ'ζησαν είς λατίνόφωνον 
περιβάλλον* επόμενον ήτο νά έκφρασθή λατινιστί συγγραφεύς ζών είς τήν αυ¬ 

λήν του 'Ονωρίου. 

Ή λογοτεχνική έκφρασις τής ύστερορρωμαϊκής περιόδου, καταλήγει ό 
συγγραφεύς, είναι πολύγλωσσος* έχει ώς κέντοον βάρους τήν ελληνικήν, 
διαμορφούται υπό τήν έπίδρασιν τής λατινικής καί πλαισίουται άπό τάς 
επί μέρους λογοτεχνίας. Ουδείς βεβαίως δύναται νά αμφισβήτηση ότι υπάρ¬ 

χουν κοινά στοιχεία είς τάς ώς άνω λογοτεχνίας, τών όποιων τάς σχέσεις 
πρέπει νά έχη ύπ’ οψιν ό μελετητής οίασδήποτε έξ αυτών. 'Η αλεξανδρινή καί 
ή ρωμαϊκή αύτοκρατορία έδημιούργησαν τό πνεύμα τής οίκουμενικότητος τό 
όποιον ένισχύθη και άπό τήν έμφάνισιν τής οικουμενικής θρησκείας, του χρι¬ 

στιανισμού. Δυνάμεθα όμως νά χαρακτηρίσωμεν ώς ύστερορρωμαϊκήν ή τής 
υστέρας άρχαιότητος όλην τήν λογοτεχνικήν παραγωγήν τής έν λόγω περιόδου; 

Συγγραφείς ώς ό Νόννος, ό Κλαυδιανός, ό Άμμιανός Μαρκελλΐνος, ανήκουν 
βεβαίως είς τήν λογοτεχνίαν τής υστέρας άρχαιότητος. 'Τπό ποιαν έννοιαν ό¬ 

μως ανήκουν είς τήν λογοτεχνίαν αύτήν συγγραφείς ώς ό Γρηγόριος ό Ναζιαν- 

ζηνός (ώς έκ τής μορφής τών προσωδιακών του στίχων;), ώς οί συγγραφείς 
αγιολογικών κειμένων καί χρονογραφικών ή οί ποιηταί εκκλησιαστικών 
ύμνων, τών οποίων τά έργα διαπνέονται άπό διάφορον πνεύμα καί έχουν άλλην 
μορφήν; 

Είς τό άρθρον του «5οπίθ ΝοΙθ» οπ ΙΗθ ΟΙΐίΌηιοΙβ οί ίΐιβ Τοοοο» (σσ. 

169-176) 6 Λ. Ρ. ΚαζΗάαη κρίνων τήν έκδοσιν1 τού πράγματι «βχοβΙ1βηΐ1γ 

ρυΜΐβΚβά» Χρονικού παρατηρεί ότι ό κώδιξ ν&ϋο&ηιΐδ 1831 δεν είναι αύ- 

τόγραφος τού συγγραφέως τού κειμένου, όπως νομίζει ό έκδοτης του Ο. δοΐΐίτό, 

1. Οοη&οα <3θΐ Τοοοο όϊ ΟοΓ&Ιοηία όϊ Αηοηΐιηο, ΡΓοΙο^οιηβηί, Ιβδίο οπίίοο β 
ίΓ3(1ΐΐζϊοηβ & ουτ& άί Ο. δοΐιη'ό. Αοο&δθπιίΒ Να/.ϊοη&Ιθ άβΐ ΙΑηορϊ, Κοηιει 1975. 



606 Βιβλιοκρισία!. 

καθ’ όσον εις το κείμενον του έν λόγω κώδικας άπαντούν πλεΐστα όσα λάθη καί 

μάλιστα καί μετρικά. Κατά τον διακεκριμένου μελετητήν είναι άμφίβολον 

άν τό Χρονικόν των Τόκκων ώς καί τό Χρονικόν του Μορέως έγράφησαν κατ’ 

άρχάς εις τήν ελληνικήν. Την άποψιν του αύτήν στηρίζει εις τους στίχους: 

. και ασθένειαν μεγάλων 

3430 τήν λέγονσιν «έλεμικήν» ή γλώσσα τών ' Ρωμαίων 

Τό «έλεμική» προέρχεται έκ του (.Λοιμική», άκουομένου και σήμερον, 

τούτο δέ προήλθεν έκ του λοιμός ) λοιμικός — ώδης. Διερωτάται ό κ. Κ&ζΐιάβη, 

εάν ήτο δυνατόν να εκφράζεται ουτω "Ελλην συγγραφεύς διά τήν γλώσσαν του. 

Πιθανώτερον όμως είναι \ά όνομάζη 'Έλλην συγγραφεύς την δημώδη ελλη¬ 

νικήν «γλώσσαν τών Ρωμαίων»1 (έν άντιθέσει προς τήν «ελληνικήν», δηλ. 

τήν λόγιαν) παρά ξένος συγγραφεύς καί μάλιστα δυτικής καταγο^γής. Πολλαί 

άλλαι παρατηρήσεις τού συγγραφέως συμ.βάλλουν εις τήν πληρεστέραν με¬ 

λέτην τού Χρονικού. 

Με πολύ οικεία εις αυτόν θέματα άσχολεΐται εις τό άρθρον του «ΪπΙγο- 

άιιζίοηβ &£ΐϊ δίικίί δυΙΓΐπηοΙο^ϊει β §1ί ΐπποΐο^ί» (σσ. 331-347) ό επικε¬ 

φαλής τής έκδόσεως τών Απαϊβοΐα Ηγίηηΐο& £ΐ*&β<38I2 καθηγητής Ο. δοΐιΐ- 

γο.'Ο ειρμός, μετρικόν καί μελικόν πρότυπον τών τροπαρίων τού Κανόνος, συν¬ 

δέει (είρει) αυτά προς τήν αντίστοιχον βιβλικήν ωδήν, γράφει ό συγγραφεύς (σ. 

335), καί όχι μεταξύ των, ώς γράφει ό Ζωναράς3. ?Η ερμηνεία τού Βυζαντινού 

συγγραφέως είναι, κατά τον κ, δοΕίτο, μεταγενεστέρα καί προήλθεν από τήν 

παρατήρησιν τής χρήσεως τού ειρμού ώς προτύπου. Συνθέται ειρμών, οί ό¬ 

ποιοι έχρησίμευσαν ώς πρότυπα εις τούς ύμνογράφους άπό τού Η' αίώνος καί 

εξής είναι, κατά σειράν προτιμήσεως, οί μελωδοί: Ιωάννης ό Δαμασκηνός 

(675-749), Κοσμάς ό Μαϊουμά ( -751/52), Άνδρέας ό Κρήτης (655/ 660-740), 

Γερμανός ΚΠόλεως (631/649-733)* είναι όλοι περίπου σύγχρονοι ούδείς ό¬ 

μως έξ αυτών δύναται νά θεωρηθή πατήρ τού Κανόνος (σ. 336). Εις τούς ώς 

άνω τέσσαρας μελωδούς προστίθεται εις τό Τριώδιου ό Θεόδωρος Στουδίτης 

καί εις τά ΑΗΟ ό Σαβαΐτης Κυπριανός (σύγχρονος τών ώς άνω τεσσάρων 

καί συνθέτης τού γνωστού ώς «Οίκος τού Έφραθά»), ό Θεόδωρος*Ανατολικός 

καί ό Άνδρέας Πηρός. 'Ο συγγραφεύς εισάγει καί νέον όρον «παραειρμοί» 

1. Καί σήμερον: «'Ρωμαίΐκα σου μιλώ, 8έν καταλαβαίνεις;». Πβ. Κ. Πορφυρογέν¬ 

νητου, Πρός τον ΐδιον υιόν Ρωμανόν, κεφ. 27, 69 (ΜθΓ3.νθδϊ1ί) : ’/στέον, οτι μαστρομί- 
λης ίρμηνεύεται ττ\ "Ρωμαίων διαλέκτω κατεπάνω τον στρατού. 

2. Αηβίβοΐβ Ηγπιηίθ3ΐ Ογ&θο» β οοάίοΐίηΐδ 0ΓυΙ& Ιίδΐϊ&ο Ιηίοποπδ, .Ιοδορϊι 
8ο1πγ0 οοηδϊΐϊο οί δυοία βδΐία, νοίΐ. 42, ΚοΐΏ3 1966-1980. 

3. Εχροδΐίίο ΟίΐηοηαΓη Αηβ,δί&δΐπιοπιπι, ΡΟ 135, στ, 424: λέγεται ό μέν ειρμός 
οτι κατά τόξιν τινά και συνθέσει καί μελονργία εΐρόμενος καί πλέκόμενος καί άρμοζόμέ¬ 

νος πράεισι καί ουχ ώς ετυχε. Πβ. Ζωναραν παρά Δουκαγγίω, 
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ή «παρειρμοί» η, ώζ προέτεινεν ό Ιωσήφ Ναχλέ, ιερομόναχος έκ τοΰ μονα¬ 

στηριού Σωτήρος (Λίβανος 1939) «προσόμοΐα είρμολογικά», εΐναι δέ οί προσ¬ 

όμοιοι προς άλλους ειρμοί, οί όποιοι παρηλλαγμ,ένοι χρησιμεύουν ώς πρότυ¬ 

πα τροπαρίων. Τούς παραειρμούς συνθέτει ενίοτε ό αυτός μελωδός, ό όποιος 

συνέθεσε και τούς ειρμούς (σ. 346). Πάντα τά άνωτέρω άποτελοΰν σαφείς εν¬ 

δείξεις περί τής χρησιμότητος τής σχετικής πρύς τήν είρμολογίαν καί τά είρμο- 

λόγια πραγματείας, τήν οποίαν προαναγγέλλει ό συγγραφεύς. 

Βιβλιοκρισίαν τής έκδόσεως τοΰ Μ. Οί^&ηίθ1 αποτελεί καί το άρθρον τοΰ 

εσχάτως άποθανόντος Ρ. Μ. Ροηίδηΐ, «δαϊ ροθΐΐ 1)ϊΖ3ηΙϊηΐ <ϋ όβιτα ά’Ο- 

ίΐΆηίο» (σσ. 322-323). Ό συγγραφεύς προτείνει σωστάς διορθώσεις εις το 

κείμενον, τήν μετάφρασιν καί τούς πίνακας τής έν λόγφ έκδόσεως. Τοΰ άρθρου 

προτάσσεται επίγραμμα εις τον Α. Ρβΐ’Ιΐΐδΐ: 

Βυζαντινολόγων θρηνεί σέθεν ορφανός έσμός' 

θησαυρός σοφίης άμμι γάρ ήσθα μόνος. 

'Ίΐρπαόε μεν θάνατος φιλικόηατον ήθος άκαίρως 

ές δε τάφον φέρομεν δώρα μάταια φίλοι. 

ΑΓΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟίΙΟΓΛΟΓ - ΙΩΛΝΝΙΔΟΤ 

1. ΡοβΙϊ θΐζ&ηΐΐΐϊ <1ί Τθγγβ θ’ΟίΓ3ηΙο άοΐ δθοοίο XIII, Ν&ροΐί 21979, είς τήν υπό 

τοΰ Α. Ο^ρζγα διευθυνομένην σειράν «Β^ζ&ηΙϊη» β η6θβ1Ιβηίο& Νβ&ροΐίίέΐηβ». 
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ΝίοβρΗοη Οΐ'ββοναε ΕρήΐιιΙαβ; ϋάίάίΐ Ρ βΐ πιε ΑΙοίε ΐ ηε Μ. Εβο η ο. 
Αϋοβάιιηΐ βρίεΐιιίαβ αά ΟτηξΟΓαιη ηιίεεαβ. Vοίηηιβη II βρίείηίαε ωη- 

ίίηβηε, Τίρο£Γαγία άί Μαίίηο [Μαίίηο(Εβ) ] 1982, 8<*ν} σσ. 439. 

Ή ανωτέρω έκδοσις είναι ευτυχής καρπός τής από ετών άρξαμένης προ- 

παρασκευής τής κριτικής έκδόσεως του έπιστολαρίου του Γρήγορά, ήν γεν- 

ναίως έπωμίσθη ό γνωστός καί έξ άλλων αύτοΰ έκδόσεων βυζαντινών κειμένων 

καί μελετών καθηγητής Ρ. Α. Μ. Βθοηβ. Κυκλοφορείται (εντός τοΰ 1983) 

πρωθυστέρως ό δεύτερος τόμος περιέχων τήν κριτικήν έκδοσιν τού κειμένου, 

ενώ ό πρώτος «ΡΓοΙβ^οηΊβηα βΐ Ιπάΐοβδ οοηΐϊηθπδ» εύρίσκεται ήδη ύπό έκ- 

τύπωσιν. Μετά τήν έκδοσιν καί τούτου θά διαθέτη τό επιστημονικόν κοινόν 

καί ιδία ή ερευνά τών Ιίαλαιολογείων χρόνων τό έπιστολάριον τού Γρήγορά 

εις συνολικήν κριτικήν έκδοσιν πλέον προσφέρουσαν κείμενον αξιόπιστου, 

αναγραφόμενων μετά τής μείζονος δυνατής άκριβείας τών (άνιχνευομένων) 

παραληπτών, τών τόπων είς ους πέμπονται αί έπιστολαί, τών προσδιοριζο- 

μένων χρονολογιών αυτών. Θά κεΐται εις πρώτην ζήτησιν προς κατατοπισμόν 

τού μελετητοΰ τό σύνολον τής χφου παραδόσεως, έκτιθεμένων όλων τών 

συναφών προς αυτήν θεμάτων, ών μελετωμένων δύνανται να προκόψουν πολ- 

λαπλαι φιλολογικά! γνώσεις* θά υπάρχουν τέλος ευρετήρια διευκολύνοντα πο- 

λυτίμως τήν μελέτην. 

Έν τώ ίδόντί τό φώς Βί τόμω τό κείμενον παρακολουθεΐται ύπό πλου¬ 

σίου υπομνήματος εις τέσσαρα στρώματα (τό α' είναι αφιερωμένου εις τάς 

έπιγραφάς τών έπιστολών, ένθα διαλαμβάνεται, οπού υπάρχει λόγος, περί 

τών όνομ,άτων τών παραληπτών καί περί τής ταυτίσεως αύτών προς παραλή- 

πτας άλλων έπ., τό β' περιλαμβάνει τάς μαρτυρίας τών κατεσπαρμένων έν 

τοΐς κειμένοις χωρίων συγγραφέων, τό γ' τα παράλληλα χωρία τά άπαντώντα 

εις ετερα κείμενα τού αύτοΰ Γρήγορά, καί τέλος τό δ' τάς διαφορετικάς γρα- 

φάς τών κωδίκων καί τάς κριτικάς παρατηρήσεις τοΰ εκδότου. Προηγούνται 

τής έκδόσεως (σσ. 5-14) χρήσιμοι πίνακες περιλαμβάνοντεςτάς χρησιμοποιου- 

μένας βραχυγραφίας πηγών καί βοηθημάτων, τήν αναγραφήν προτέρων εκ¬ 

δόσεων μεμονωμένων ή πλειόνων έπιστολών τού Γρήγορά ή προς αυτόν εγ¬ 

κωμιαστικών κειμένων συγχρόνων καί τέλος τά δΐ^ΐα τών κωδίκων καί τήν 

έπεξήγησιν τών κριτικών σημείων. Έν έπιμέτρω (σσ. 381-426) επιτάσσονται 

τά κείμενα 22 έπιστολών συγχρόνων λογιών προς τον Γρηγοράν, ών πολλαί 

ήσαν γνωσταί εκ παλαίοτέοας δημοσιεύσεως (βλ. προλεγόμενα τής έκδόσεως 

τής Ιστορίας τοΰ Γρήγορα εις τό ΘοΓριίδ τής Βόννης (τ. I, σσ. ΠΙΧ-ΧΟίν), 
καί έν παραρτήματι (σσ. 427-430) οί έγκωμιαστικοί ιαμβικοί στίχοι τοΰ Γρη- 

γορίου *Ακινδύνου πρός Γρηγοράν. 

5-2-1984 
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ΓΩς είναι αυτονόητον, ή δημοσίευσις βιβλιοκρισίας πρέπει νά άναμένη 
και του Λ' τόμου την έκδοσιν, όπως ύπάρχη (ολοκληρωμένη ή είκών τής ερ- 

γασίας του εκδότου καί ή άσφαλής ή συναγωγή των συμπερασμάτων τοΰ με- 

λετητοΰ. ΙΙαρά ταΰτα ό συντάσσων τό παρόν θά προβή εϊς ένίας παρατηρήσεις 

νομίζων ότι έκφρασίς μιας είσέτι γνώμης επί έστω καί επουσιωδών σημείων, 

τά όποια Οά ήδύναντο νά γίνουν άντικείμενον συζητήσεως είς τα υπό έκδοσίν 

ΓΙρολεγόμενα, δεν εΐναι άσκοπος. 

* Επ. 2 (σσ, 18-19). Απευθύνεται είς ανώνυμον παραλήπτην στρατιω¬ 

τικόν κατά τά φαινόμενα, δείξαντα μέγα 'Ρωμαίοις οφελος (στ. 28-29), ό ό¬ 

ποιος νυν κατοικεί μακράν του έν ΚΠόλει επιστολογράφου, ώστε προς διακό- 

μισιν τής μετ’ αύτοΰ αλληλογραφίας νά άπαιτήταί γραμματοκομιστών φορά 

ναυστολονντων αύτόσε (στ. 17), διότι ή μετ’ αύτοΰ επικοινωνία έγίνετο προ¬ 

φανώς διά θαλάσσης. Άλλα καί περαιτέρω (στ. 34-36) συνιστάται: μή αμε¬ 

λεί της γονν άκοής μόνης ήμίν ήδη τρυφή γίγνεσθαι, π ρ ότ ε ρ ον δψεως 

άμα τυγχάνων και άκοής. "Οθεν ή έστω καί μετ’ ενδοιασμού αναγραφή του 

Ποη8ΐ9ΐηΙίηορο1ΐιη? προς δήλωσιν του τόπου διαμονής του παραλήπτου 

πρέπει νά μή διατηρηθή 

3Επ. 3 (σσ. 19-27). Τής σημαντικής διά τό ησυχαστικόν κίνημα έπ. 

ταύτης ή χφος παράδοσις γνωρίζει καί έτερον κώδικα πλήν του σημειουμέ- 

νου Ο (=Αη£β1. £Γ. 82, αί.) καί μάλιστα άρχαιότερον, σύγχρονον του Γρή¬ 

γορά* αλλά καί ή επιγραφή αύτής (τώ όσιοηάτω...) δύναται νά συμπληρωθή. 

Παραλήπτης πρέπει νά είναι ό τότε ιερομόναχος καί εΤτα μητροπολίτης Σηλυ- 

βρίας Φιλόθεος, δ δέ νέος κώδιξ ό όν κατήρτισεν ούτος ιδιόκτητον, νυν υρδ&ΐί- 

βΠ8Ϊ8 ^γ. 28(=(^), ό χρησιμοποιούμενος υπό του έκδοτου προκειμένου περί άλλων 

έπ., ών ή πατρότης του Γρήγορά αναγράφεται εν αύτω. Ό κώδιξ περιέχει καί 

τίνα των έργων του Φιλοθέου άνώνυμα κατεσπαρμένα, έκδιδόμενα υπό του κα- 

θηγητοΰ Ο. Η. Κ&ΓίδδΟΠ καί τώ; συνεργατών αύτοΰ έν ΟοάθΧ ϋρ8&- 

1ΪΘΠ8Ϊ8 §Γ8ΐοοιΐ8 28. Οθδοίιίοίιΐβ ιιπγΙ ΒβδοίΐΓθΦιιη# άβρ Ηβηίΐβοΐιρϊίΐ ηβ1)8ΐ 

θίηβΓ ΝαοΜθββ νοπ Τβχίβη..., δΙοοΙίΙιοίΓη 1981 (Λ1ηκ[νΪ8ΐ &\νΐ1ί8β1Ι Ιη- 

1θΓΠ8.ίίθτΐ0ΐ1). Σύν τοΐς άλλοίς έκδίδοται ύπό του Κ&γΗβοιϊ καί τό κείμενον 

τής έπ. 3 του Γρήγορά (σσ. 67-83) έκ των φφ. 450Γ-452ν του κώδ. τούτου, 

λαμβανομένου ύπ’ όψιν καί του νεωτέρου Ο (υπάρχει καί τρίτος μεταγενέστε¬ 

ρος κώδιξ, ό Μοηαο. £ΐ\ 10, ώς σημειοΐ αυτόθι, σ. 18, ό ϋ. Η&Γΐίϊπ^βΡ). 

*Η ταύτισις του κτήτορας του κώδικος προς τον Φιλόθεον γίνεται συμφώνως 

προς παλαιογραφικά κριτήρια, καθ’ ά ό γράφων τμήματά τινα του Διαλόγου 

περί θεολογίας δογματικής του Φιλοθέου Σηλυβρίας έν κώδ. Ρβίιη. £Γ. 366 

(φφ. 369Ι'-411ν), διαγράφων δέ χωρία αύτοΰ καί προστίθείς διαστίχους ή έν 

τή φφ διορθώσεις καί προσθήκας ολας, όστίς προφανώς δεν είναι έτερος ή ό 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 39 
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συγγραφεύς τοΰ διαλόγου, ταυτίζεται προς τον κατά Π). ΗβΓΪΠη^ΟΓ (ένθ’ άνωτ., 

σ. 23) γραφέα Α, τον γράψαντα τό μέγιστον μέρος του ζ)1. 

'Τπέρ τής θέσεως ότι ό άνώνυμος παραλήπτης τής έπ. 3 είναι αυτός ό 

κτήτωρ του κώδ. Φιλόθεος συνηγορούν οί εξής λόγοι: 

α') Ό Φιλόθεος ότε έπέμφθη ή έπ. ήτο ιερομόναχος και ώς έκ τούτου 

δύναται νά προσφωνήται όσιώτατος. 

β') Ουτος άνήκεν εις την παράταξιν των Παλαμιτών, ώς προκύπτει έκ 

του Διαλόγου και έξ όσων χωρίων Πατέρων συλλέγει υπέρ τής ησυχαστικής 

θεολογίας έν τω αύτώ κώδικι εύθύς μετά τό κείμενον τής έπ. 3 του Γρήγορά. 

γ') Είχε σχέσεις παρά ταΰτα μετά του Γρήγορά, όπερ μαρτυρεί τό ότι 

καταγράφει εις τον ίδιον κώδικα έπιστολάς αύτοΰ καί τι\ά έκ των έργων. 

Καί διά τούτο ήναγκάσθη έπισήμως καί έγγράφως νά άποδοκιμάση αύτόν 

(Μ.-Μ., Αοία, I, σ. 490). 

δ') Αποφεύγει νά μνημονεύση έν τή επιγραφή των ονομάτων του παρα¬ 

λήπτου, άλλως αύτονοήτου, αλλά τού έπιστολογράφου όπως μή γνωσθή ή 

ποτέ κατά τον Γρηγοράν ύπαναχώρησις αύτοΰ εις τό ησυχαστικόν, ένω λοι- 

παί έπιστολαί καί άλλα έ'ργα τού Γρήγορά καταχωρίζονται έν τω κώδικι φέ- 

ροντα συνήθως τά ονόματα αύτοΰ καί των παραληπτών. 'Ομοίως καί ή έπ. 

του Βελτάνδρου έν φ. 1γ περί αποστολής μουσικού βιβλίου καί άρσεως αδι¬ 

κίας τίνος, εις ήν έπ. άπαντα ή έν φ. Ί50ν έπ. τοΰ Φιλοθέου (τω Βελτάνδρω), 

δέν φέρει ούτε αποστολέα ούτε παραλήπτην έπιγεγραμμένους, απευθυνόμενη 

προφανώς προς αύτόν τον Φιλόθεον. Έρωτάταί δέ άν καί ή έν φφ. 99ρ-100ν 

τοΰ αύτοΰ κώδ. επιστολή τοΰ άγ. Γρηγορίου τοΰ Παλαμά έπιγραφομένη «Του 

Θεσσαλονίκης ότε έάλω», ήτίς έχει απασχολήσει πολλούς έρευνητάς διαφωνοΰν- 

τας άν έπέμφθη εις τον Δισύπατον (τω διαανπάτω φέρεται έν τή <ρα) ή τε- 

λικώς εις ανώνυμον, είς όν αποκλίνει καί ή πρόσφατος έρευνα τής Αηηα 

ΡΙιίΙίρρίάΐδ-ΒΓαδίΐ, Πα οεφίίνίΐβ άβ Ραΐατη&δ οΚθζ 1θ Τιιγο3: άο8- 

8Ϊθρ θΐ οοτηηιβηίδΐΐΓβ, ΤΓ&νβπχ βΐ Γηβπιοίρβδ 7, 1979, σσ. 132-134, έχει 

πεμφθή καί αύτή είς τον αύτόν Φιλόθεον, δεδομένου μάλιστα ότι παραδίδοταί 

μόνον διά τοΰ κώδικος τής υρδ&ΐδΐ. 

'Η άντιβολή πρός τον υρ8&1ίθΠ8Ϊ8, ώς άποδεικνύει ή σύγκρισις προς την 
ανωτέρω έκδοσίν τοΰ Κ&γ1880Π καί τό κριτικόν υπόμνημα αυτής, δέν μετα¬ 

βάλλει ούσιωδώς τό κείμενον τής έκδόσεως τοΰ ΠθΟΠθ* ένιαχοΰ μάλιστα έρ¬ 

χεται νά επιβεβαίωση είσαχθείσας ύπ’ αύτοΰ είς τό κείμενον διορθώσεις ή 
εικασίας. "Οσα έσημείωσα έχουν ώς έξης: στ. 21 (σ. 20) άντί τοΰ είσαγομένου 

1. Βλ. τά περί της ταυτίσεως αύτοΰ έν τή άνακοινώσει τοΰ γράφοντας είς «Οπβ- 

οϊιϊδοΐιβ Ρα1δθ£Γ9ρΙυβ υηδ Κοάΐΐίοΐο^ίβ. II. ΙηΙοΓηβίίοη&Ιβδ Κοίΐοφίΐυπι» (17.- 21. 

ΟΜ. 1983). ΥοΓΓβδυτηέδ άβτ ΒβΪ6Γ3ΐβ, ΒογΙιπ 1983, σσ. 64-65 (Αί έν τφ κώδικι Ρ&Ιγπ. 

366 χεΐρες τοΰ Γεωργίου Γαλησιώτου καί τοΰ Φιλοθέου Σηλυβρίας ταυτίζομένου πρός τόν 
γραφέα Α τοΰ κώδικος Όρδαΐ. £Γ. 28). 
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ψασι πρέπει νά έπανέλθη το κείμενον εις την γραφήν του κώδ. Ο, ήν φέρει και 
ά Ο, ψητχΐ' και τούτο διότι τό παρατιθέμενον χωρίον ενταύθα: άπειρον τ.ο θειον 
και ά καταληπτόν και τούτο πάντη καταληπτόν αυτόν μόνον η απειρία (στ. 

21-22) είναι ρήσις ενός θεολόγου, ληφθεΐσα έκ τής Έκδόσεως Όρθοδόξου 

πίστεως του Ίω. Δαμασκηνού (δ', 32-33, σ. 13, Κοίίον, ΡΟ 94, 800Β). 

ΓΙαραιτέριυ το εν στ. 20 (αύτόθι) είσαχθέν άλλα (ουράνιον (άλλα) καί ύπερ¬ 

ο νράνι ον ) έχει όρθώς, διότι αΰτη είναι καί του Ο ή γραφή, ώς ομοίως καί τό 

έν στ. 58 (σ. 22) γραφέν προ άντί του ϊ> Ο προς έπιβεβαιούμενον υπό του (^. 

Άλλα τό έν στ. 128 (σ.24) γάρ (ό δε γε γάο’Αριστοτέλης) μή μαρτυρούμενον 
καί έν (9 φαίνεται οτι πρέπει νά άπαλειφθή. Τό δέ έν στ. 101 (σ. 25) τον τε 
λείου γραφέν ούτως έκ παραδρομής πρέπει \ά διορθωθή είς τον τελείου (τον 
τελείου καί Του έκ μέρους) καί τούτο μαρτυρεί καί ό κώδ. (^. Έν στ. 169 

(σ.26) δεν υπάρχει ανάγκη παρεμβολής του προς, όπερ καί έν (} ελλείπει {άλλ’ 

απρόσιτον [80. φως], ώς μή δυναμένων ημών πλησιάσαι {πρός) την άρχήν 
καί ζητήσαι τι την φύσιν έστί τό φως εκείνο..., στ. 169-170), διότι ή αίτιατ. 

την άρχήν κεΐται έπιρρηματικώς σημαίνουσα: κατ’ άρχήν, όλοσχερώς κ.τ.ο. 

Έπ. 30, 32α (32&), 4ο, 110. Πέμπονται εις τον γνωστόν λόγιον μαθη¬ 

τήν του Μαξίμου Πλανούδη Ανδρόνικον Ζαρίδην, διατρίβοντα έκτος τής ΚΠό- 

λεως, μετά τό 1322 αί ύπ’ άρ. 30,45 καί 110 καί μετά τόν Απρίλιον του 1326 

ή ύπ’ άρ. 32» (326), σημειοΰται δ’ έπί πασών οτι ό τόπος διαμονής του πα¬ 

ραλήπτου είναι αί Σέρραι (ΑηάΐΌπΐοο Ζ&ΓκΙίΐβ, δβιτίιαδ). Τήν ένδειξιν ταύ- 

την λαμβάνει ό εκδότης (βλ. ύπόμν. έπ. 30, σ. 99) έκ τής σημειώσεως του 

δ. ΙιΐπάδΙαιη, ΟθΟΓ^ίί Ι^&ο&ρβηΐ βρΐδίιιΐ&β X ρπυΓθδ οιαπυ βρίιηθΠδ- 

ΓΠΪ8 Θΐΐΐΐαθ, υρδθ,Π&θ 1910, σ. XIV, έ\θα ούτος θεωρεί δεδομένου οτι ό Ζα- 

ρίδης μετά τήν έν ΚΠόλει παραμονήν — προήρ/ετο έξ Ιωνίας — έγκαθίσταται 

έν Σέρραΐς, παραπέμπει δέ εις τήν περί Θεοδώρου ΙΙεδιασίμου έτι παλαιοτέ- 

ραν εργασίαν του Μ. Τίβυ, Ροΐδιί&ιη 1899, σ. 58, έν ή εκείνος άναποδείκτως 

καί ύπισχνούμενος οτι θά έπανέλθη έπί το θέμα λέγει: Θ11Π1 Ιοοπγω 5θγγ98 

ίυΪ88θ βχ βρϊβΐιιΐ&πιηι οοιηιηβΓοϊο, φΐυιΐ Νΐοβρίιοτο Οτβ^οτββ οιιπι βο 
βίαΐ, θ,ΐΐο Ιοοο θθιηρΐ'θ1)0ΐΐ3θ. Άλλ’ ή υπόθεσις αύτη του Τγθιι δεν ευρίσκει 

στήριξιν έν ταίς πηγαίς, έξ ών προκύπτει ότι ό Άνδρ. Ζαρίδης μόνον επ’ ο¬ 

λίγον είχε παραμείνει έν Σέρραις πολλω ένωρίτερον, ότε διά τής πόλεως ταύ- 

της έπορεύετο πρός Μελένικον μεταξύ τών ετών 1307-1309· καί διατρίψας 

αύτόθι ικανόν έκτοτε παραμένει έν Μακεδονία ή δυτική Θρ^κη (μή προσδιο¬ 

ριζόμενης πόλεως), ένθα συναντά αύτώ ό Γρηγορας τώ 1326 κινούμενος πρός 

Άμφίπολιν (έπ. 3236)) ή όδός από ΚΠόλεως πρός Άμφίπολιν (βυζ. Χρυ- 

σούπολιν) δεν διήρχετο διά τών Σερρών1. 

Έπ. 82,22 (σ. 225). Τό πρώτος του κώδ. δύναται νά διορθωθή πιστότε- 

1. Βλ. τόν παρά Ο & I 6. Λ 5 ά γ & ο 1ι &, 1,& τό^ίοη άβ ΚΗοΐΙοροδ αυχ XIII® 

βί ΧΐΥβ δΐόοίβδ. βΐυάο δο ^όο^ΓΕφΙιϊβ Ιιίδίοπςυβ, Αίΐϊβη 1976 (ΤβχΙο πικί ΓοΓδοΚυη^οη 
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ρον εις πρώτως αντί πρώτον κατά τον μαρτυρούμενον νεώτερον τύπον (τον 
τά γράμματα καταδείξαντα πρώτως άνθρώποις). 

3Επ. 87 (σ. 235).'Ως φαίνεται έκ του περιεχομένου της έπ. ό παραλήπτης 

άσκεΐ αρχήν μακράν τής ΚΠόλεως (Μιστρας;) (πβ. στ. 35-38: ή φήμη τον 

γε υπό σου πολνν ήδη χρόνον αυτόθι κολαζομένον... διαπεφοίτηκέ τε και 

εις δημόσιον έξερρύηκε θέατρον και τάς των Βυζαντίων άκοάς άποκναίει, 
σσ. 236-237)· όθεν το ΟοΐΐδΙ&ηΠϊίοροΙϊηΊ τής επιγραφής μεταβλητέον. 

Έπ. 123,2-4(σ· 31-6): ... όσην εικός ήν μοι δέχεσθαι την λύπην άκηκοότα 

την τέως έπενεχθεϊσάν σοι συμφοράν. Αντί τής .γραφής ήν εισάγει ενταύθα 

ό Κ. ΟιιΐΗ&ικΙ δέχεσθαι είναι προτιμότερον τό δεδεχέσθαι του κώδ. (Ο) να 

διορθωθή εις δεδέχθαι. 

Έπ. 137 (σ. 341). Ή επιγραφή τω σακελΜου δεν έχει όρθώς αποδι¬ 

δόμενη λατινιστί δ&οβΙΙ&ΓΪΟ. Περί των διαφορετικών άξιωμάτων σακελλαρίον 

καί σακελλίον βλ. παρά I. Ό&ΓΓουζθδ, ΚβοΚθΓϋΚββ δυτ 1β8 όφφίκια..., 

Ραπ5 1970, σσ. 310-314 καί 318-322. 'Η αυτή παρατήρησις καί επί τής 

έπ. 141 (τω σακελλίου τής Θεσσαλονίκης). 

Έπ. 147 (σσ. 354-356).Ή βασιλίς, περί ής έν στ. 25-26 λέγεται αιδε- 

σθήναί σε χρή τον τής βασιλίδος... έν τοΐς τοιούτοις ζήλον... πρέπει νά είναι 

ούχί ή σημειουμένη Είρήνη Άσανΐνα Καντακουζηνή, σύζυγος τού Ίω. Καντα- 

κουζηνού, άλλ* ή μήτηρ τού Ίωάννου Ε' "Αννα Παλαιολογΐνα, διότι αύτη έ- 

πεδείξατο ζήλον προς ύποστήριξιν των άντιπαλαμιτών, ούς ύπήρειδε καί την 

οϊκείαν έδίδου βοήθειαν, ώς έξαίρεται έν συνεχεία, στ. 32-36. 

Έπ. 2 προς Γρηγοράν (Ανδρονίκου Ζαρίδου), σ. 384. Ή έν τή επ. έκ- 

φραζομένη Ολΐψις δεν προέρχεται έκ τού θανάτου τού αδελφού του έπιστο- 

λογράφου Ίω. Ζαρίδου (οστις σημειωτέον δεν άπέθανε τω 1322), ώς υπο¬ 

στηρίζεται έν ύπομνήματι, άλλα τού υιού αύτού, έπισυμ,βάντος κατά τούς χρό¬ 

νους τούτους* βλ. την ανωτέρω περί Γ. Λακαπηνού μελέτην μ,ου, σσ. 369- 

370, 353-354, καί τήν έπ. 110,41 43 (σ. 292) τού Γρήγορά. 

Τά ανωτέρω λεπτολογήματα δεν άπηχούν πρόθεσίν νά άποσπασθή ή 

προσοχή άπο τής μεγάλης εκδοτικής προσφοράς τού καθηγητού Εθοπθ, οστις 

καί διά τήςήν κέκτηται αίσθήσεως τής Ελληνικής καί τής εύρείας άρχαιομα- 

θείας αυτού έξέδωκεν όρθώς, διώρθωσεν έπιτυχώς καί ύπεμνημάτισε καί έσχο- 

λίασε φιλοπόνως κείμενον, του οποίου ή προσέγγισις προϋποθέτει γνώσεις, 

οπλισμόν καί έμπειρίαν ού τήν τυχούσαν. 
ΣΤΑΤΡΟΣ ΙΩ. ΚΟΤΡΟΤΣΙΙΣ 

ζαΓ Βγζ.-ηβυ^Γ. Ρΐτάΐοΐο^ίθ, Ντ 49), ύπ’ άρ. 1 χάρτην. Βλ. καί τήν Ιμήν μελέτην: Τό έπι- 

στολάρίον Γεωργίου Λακαπηνοΰ καί Ανδρονίκου Ζαρίδου, Άθηνά ΟΖ', 1978-1979, σσ, 

345-346, 366-371, ής ή άνατύπωσις εντός μείζονος έργασίας περί Ίωάννου Ζαχαρίου, 
άκτουαρίου, εύρίσκεται ύπό έκτύπωσιν. 
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Γεωργίου Δ η μ η τ ρ ο κ ά ?. λ η, Οί δίκογχοι χριστιανικοί ναοί, Ά θήναι 1976, 

4ον, σ-α. 8 ά. ά. ■+- 558 (Εκδόσεις Γρηγόρη). 

'Η υπό τον άνιυτέρω τίτλον πραγματεία είναι ή διδακτορική διατριβή 

του άρχιτέκτονος βυζαντινολόγου κ. Γ· Δημητροκάλλη, ή όποια ένεκρίθη υπό 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Τό λίαν ενδιαφέρον θέμα τό όποιον πραγματεύεται ήτο άνερεύνητον έν έκτάσει 

και άπετέλει ειδικόν πρόβλημα διά τήν βυζαντινήν έκκλησιαστικήν αρχιτεκτο¬ 

νικήν— έάν μάλιστα λάβωμεν ύπ’ όψιν ότι τά μέχρι τοΰδε γνωστά παραδεί¬ 

γματα των δικόγχων ναών είναι, έν συγκρίσει προς τήν γεωγραφικήν των 

έξάπλωσιν, ελάχιστα. Πρέπει νά σημειωθή 6τΐ εύθύς έξ αρχής ό συγγραφεύς 

προβαίνει εις διαχωρισμόν των μονοκλίτων καί δικλίτων δικόγχων ναών 

τούς τελευταίους δεν συγκαταλέγει εις τήν μελέτην του, αν καί διαπιστοΐ τήν 

μεταξύ των άρχιτεκτονικήν συγγένειαν. Τούτο γίνεται περισσότερον κατα¬ 

νοητόν από τήν περαιτέρω (σσ. 420 - 423) παράθεσιν ειδικής παραγράφου, 

συσχετίζουν τήν μορφολογικήν καί τυπολογικήν ομοιότητά των. 

Τό όλον εργον κατανέμεται εις 'Επτά κεφάλαια (Ι-ΎΠ ), πολλά από τά 

όποια διαιρούνται εις έπί μέρους τμήματα. Μετά τον Πρόλογον, ή Εισαγωγή 

{I, σσ. 3-11) άρχεται μέ τήν ερμηνείαν καί τον γλωσσικόν προσδιορισμόν 

τού όρου όίκογχος, παρατίθενται δέ οΐ ελληνικοί καί ξένοι γλωσσικοί παράλ¬ 

ληλοι τύποι, μονολεκτικοί καί περιφραστικοί. Ιδιαιτέρως διά τήν έλληνικήν 

γλώσσαν ό όρος «δίκογχος» είναι ό πλέον επιτυχής, περιεκτικός καί δηλω¬ 

τικός τής αρχιτεκτονικής πρωτοτυπίας τής κατηγορίας ταύτης τών χριστιανι¬ 

κών εκκλησιών, ή δ’ έπικράτησίς του πρέπει νά θεωρήται οριστική. Αλλά καί 

εις τινας εύρωπαϊκάς γλώσσας, όπου ή πολυτυπία τής ορολογίας προξενεί 

ένίοτε προβλήματα, δύναται ό ελληνικός όρος νά άποτελέση πρότυπον διά τήν 

καθιέρωσίν του. Κατόπιν ό συγγραφεύς φέρει τον μελετητήν είς πρώτην προσ- 

έγγισιν του ζητήματος (σσ. 6-9) μέ τήν παράθεσιν άφετηριακών παραδει¬ 

γμάτων ειλημμένων έκ τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών, όπου είτε είς 

τήν ανατολικήν πλευράν, είτε είς τήν δυτικήν (είς τον νάρθηκα — βεβαίως μέ 

διάφορον λατρευτικήν σκοπιμότητα έν σχέσεί προς τούς δικόγχους) έχομεν 

άμφικόγχους αψίδας. Τό τελευταΐον τμήμα τής εισαγωγής κλείει (σσ. 9-11) 

μέ τήν ένδιαφέρουσαν κατάταξιν τών δικόγχων ναών είς τρεις κατηγορίας, 

λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής έν κατόψει διαμορφώσεως τού ιερού των. Έν προ- 

κείμένω χρήσιμος καθίσταται καί ό στατιστικός υπολογισμός (σ. 11, σημ. 1) 

τών τριών κατηγοριών, έπί τή βάσει τών μέχρι τουδε δημοσιευμένων σχεδίων 
τών μνημείων, αί όποΐαι εϊναι αί ακόλουθοι: 
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Κατηγορία Α': δίκογχοι ναοί έ'χοντες δύο ιερά (β%). 

Κατηγορία Β': δίκογχοι ναοί μέ δύο κόγχας καί εν Ιερόν εις τρεις υπο¬ 

διαιρέσεις. 

Β' 1: δίκογχοι ναοί των οποίων αί κόγχαι προβάλλουν έλεύθεραι εις 

τδ περίγραμμα της κατόψεως (47%). 

Β' 2: ναοί των όποιων αί δύο κόγχαι έγγράφονται εις μεγαλυτέ- 

ραν ήμικυκλικήν αψίδα (9%). 

Β' 3: ναοί των οποίων αί δύο κόγχαι έγγράφονται εις τό πάχος του 

ανατολικού τοίχου (22%). 

Κατηγορία Γ': ενταύθα συγκαταριθμοΰνταί οί ναοί οί όποιοι παρουσιά¬ 

ζουν μοναδικότητα εις την διαμόρφωσιν της κατόψεως των (4%). 

Τό Δεύτερον κεφάλαιον (II, σσ. 13 -317) είναι τό πλέον έκτε.ές 

της μελέτης καί άφιερούται εις την συγκέντρωσίν των παραδειγμάτων των 

δικόγχων (οοτριίβ). Μεθοδικώτατα σημειούται δι’ ένα έκαστον ναόν, ή τοπο¬ 

γραφική του Θέσις, σύντομος ή εκτενής (εάν διά πρώτην φοράν δημοσιεύεται) 

περιγραφή του, τουλάχιστον τό σχέδιον τής κατόψεως, φωτογραφίαΐ (ελάχι¬ 

στα παραδείγματα στερούνται άπεικονίσεως) καί τέλος έκαστον λήμμα συνο¬ 

δεύεται από την Αντίστοιχον βιβλιογραφίαν. Εις την σ. 317 χάρτης δεικνύει 

την έξάπλωσιν τού δικόγχου άνά τάς Μεσογειακάς χώρας καί την Ανατολήν. 

(Ως προς την διάρΟρωσιν τού καταλόγου άς μοί έπιτραπή ενταύθα \ά προβώ 

εις μικράν παρατήρησιν, όσον αφόρα εις την γεωγραφικήν κατανομήν, είδι- 

κώτερον, τού έλλαδικού νησιωτικού χώρου. Νομίζω οχι όρθώς κατετάχθη ή 

νήσος Κύπρος εις τό κεφάλαιον «Νησιωτική Ελλάς» (σ. 61), διότι, άφ’ ενός 

δεν Ανήκει εις τό Αρχιπέλαγος, άφ’ ετέρου υπάρχουν ευνόητοι λόγοι κατά τούς 

όποιους ή Μεγαλόνησος Ιπρεπε \ά σημειωθή ανεξαρτήτως. Έτέρα μεθοδική 

διάταξις τής ύλης, ή οποία ήδύνατο να άκολουθηθή, ήτο νά τεθούν αί νήσοι κατά 

κλειστάς γεωγραφικάς - ύδρογραφικάς ενότητας ή νά σημειωθούν κατ’ απόλυ¬ 

τον αλφαβητικήν τάξιν (όπερ καί τό εύχρηστότερον), Ασφαλώς αί ώς άνω πα¬ 

ρατηρήσεις ουδόλως μειοΰν τήν σπουδαιότητα του καταλόγου, τού πρώτου επί 

διεθνούς επιπέδου. 

Τό Τρίτον κεφάλαιον ( III, σσ. 319 - 368) είς έξ επί μέρους τμήμα¬ 

τα συγκροτούμενου, άφιερούται είς τήν έξέτασίν τών γενικών καί ειδικών χα¬ 

ρακτηριστικών τών δικόγχων. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει τον μελετητήν ό στα¬ 

τιστικός πίναξ (σ. 324) τών θέσεων τών ναών, ώς καί ή έπομ,ένη εκτενής 

(σσ. 325-352) τοπογραφική, ιστορική καί θρησκειολογική άνάλυσις, στηριζο- 

μένη επί τών ποσοστών τού πίνακος. Πράγματι οδτος αποτελεί τήν έρμηνευ- 

τΐκήν κλείδα όχι μόνον τού καταλόγου, άλλά καί τών έν συνεχεία θεωριών 

καί συμπερασμάτων τού συγγραφέως. Έκ τών 118 έν συνόλω δικόγχων κα¬ 

τατάσσονται οί 115 (έξαιρουμένων τριών, σ. 325, σημ. 3). Ούτως άποδει- 

κνύεται ότιτό 57% τών ναών εύρίσκονται επί νήσων, 4% επί νήσων λιμνών καί 
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ποταμών, 15% εις άκτάς ή πλησίον τούτων, 10% πλησίον οχθών ποταμών ή 

λιμνών καί μόνον το 14% είς την ορεινήν ένδοχώραν (σ. 326).*Η άνωτέρω στα¬ 

τιστική συναγωγή είναι όντως καθοριστική καί δικαίως ο συγγραφεύς προσ- 

ηνατόλισε τήν ερευνάν του εις ζητήματα θρησκειολογίας (είδωλολατρικής καί 

χριστιανικής) έχοντα συνάφειαν μέ υδατα καί νεκρικάς λατρείας. Ιδίως 6 

τελευταίος αυτός χαρακτηρισμός ικανού άριθμοΰ δικόγχων ναών, δηλαδή 
έχόντων νεκρικόν, ταφικόν ή νεκρολατρικόν προορισμόν είς ποσοστόν άνω 

του 50% (σ. 355), είναι μία ακόμη καταφανής προσφορά συναγομένη άπό τον 

αναλυτικόν κατάλογον (οοτριίδ). Είς τά επόμενα τμήματα του κεφαλαίου τού¬ 

του έρευνώνται οί τύποι των ναών μέ δίκογχα ιερά (σσ. 361 -363), τό μέγε¬ 

θος καί αΐ διαστάσεις των (σσ. 364- 366) καί τέλος το πρόβλημα της χρο¬ 

νικής έξάρσεως (θ' αιών) καί ύφέσεως (ιδ' αιών) του τύπου τού δικόγχου 

μονοκλίτου ναού (σσ. 367 - 368). 

Τό Τέταρτον κεφάλαιον (IV, σσ. 369 - 383) άναφέρεται είς τήν πα- 

ράθεσιν τών άπόψεων τών ξένων καί Ελλήνων αρχιτεκτόνων καί άρχαιολόγων 

όσοι ήσχολήθησαν μέ τό πρόβλημα τής καταγωγής του δικόγχου. Μέ πλήρη 

γνώσιν τής βιβλιογραφίας αναλύει, έξετάξει καί προβαίνει είς παρατηρήσεις 

επί τών διατυπωθεισών γνωμών διά τήν αρχιτεκτονικήν καταγωγήν τών ναών 

τούτων. Ιδιαιτέρως όμως συζητεϊ τάς απόψεις του Δ. Βασιλειάδη (περί δυτι¬ 

κής προελεύσεως του δικόγχου, άντικρούων δι’ αναντίλεκτων επιχειρημάτων 

τήν θεωρίαν ταύτην, σσ. 378-383) καί Π, Βοκοτοπούλου (προβαίνων εις 

τίνας χρονολογικάς διαπιστώσεις, σσ. 381-383). 

Είς τά έπόμενα δύο κεφάλαια αναλύονται διεξοδικώς θρησκειολογικά 

προβλήματα· είς τό Π έ μ π τ ο ν (V, σσ, 385 - 423) υπό τόν γενικόν τίτλον 

«Ή αρχαία κληρονομιά», ό λόγος περί αρχαίων διδύμων θεοτήτων, διδύμων 

βωμών, δικλίτων καί δικόγχων αρχαίων ναών. Διά τά θρησκειολογικά καί 

μυθολογικά ζητήματα χρησιμοποιούνται έκτεταμέναι βιβλιογραφικαί άναφο- 

ραί καί ό συγγραφεΰς άποδεικνύεται γνώστης τής λαογραφίας καί τής επιστη¬ 

μονικής μεθοδολογίας της. Ενταύθα (σσ. 420-423) ή σύντομος διαπίστω- 

σις τής σχέσεως τών δικόγχων μονόκλιτων καί δικλίτων ναών (θά ήδύνατο 

τό τμήμα τούτο να τεθή καί ως παράρτημα). Είς τό "Εκ τον κεφάλαιον 

(VI, σσ. 425-473) εξετάζεται διεξοδικώτερον ή σχέσις τών δικόγχων μέ τήν 

εν γένει λατρείαν τών χριστιανών νεκρών καί διατυποΰται ώς συμπέρασμα 

(σ· 473): «Οι δίκογχοι, άκόμα καί σαν νεκρικοί ναοί, υπήρξαν ναοδομικός 

τύπος πού υιοθετήθηκε μόνο άπό τή λεγομένη Σχολή τής Ανατολής, τής πα¬ 

λαιοχριστιανικής καί βυζαντινής τέχνης». Νομίζω ότι πρέπει νά συμφωνή- 

σωμεν μέ τήν θέσιν αύτήν. 

Είς τό "Εβδομον καί τελευταΐον κεφάλαιον ( VII, σσ. 475 - 480) 

τής διατριβής, εύσυνόπτως εκθέτει τά συμπεράσματα, κατά τά όποια ό 

δίκογχος μονόκλιτος (καί δίκλιτος;) ναός παρουσιάσθη τό πρώτον είς τήν 
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Μίκραν Ασίαν καί έκεΐθεν έξηπλώθη άνά τάς Μέσογειακάς χώρας- όσον ά- 

φορ^ δε είς τήν αρχιτεκτονικήν του ιδιορρυθμίαν, τό δίκογχον δηλαδή, δέχεται 

ότι λόγοι κυρίως λατρευτικοί —■ καί όλιγώτερον κατασκευαστικοί — έπέβαλλον 

τήν ΧΡήοιν καί τήν διώδοσίν του. Είδικώτερον υποστηρίζονται τέσσαρες θέσεις 

τής παρουσίας του δικόγχου έν συνδυασμω μέ τήν χριστιανικήν λατρείαν* δί- 

κογχοι ναοί: ) αφιερωμένοι εις ζεύγος αγίων, β') διά τήν λειτουργίαν δύο 

δογμάτων, γ') έκ μετασκευής τής ανατολικής πλευράς παλαιοτέρων μονόκλι¬ 

των ναών καί δ') έχοντες νεκρικήν - νεκρολατρικήν χρήσιν. 

Τό βιβλίον κλείεναι μέ αναλυτικήν βιβλιογραφίαν (σσ. 483-513), εύ- 

ρετήρίον μνημείων, συγγραφέων καί τόπων (σσ. 517-540), εκτενή γαλλικήν 

περίληψιν (σσ. 541 -547), πίνακα περιεχομένων καί αναγραφήν δημοσιευμά¬ 

των του συγγραφέως. 

Ή συντόμως άναλυθεΐσα περισπούδαστος μονογραφία του Γ. Δημη¬ 

τροκάλλη άνενδοιάστως δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ότι καλύπτει κενόν εις τήν 

ελληνικήν καί διεθνή βυζαντινολογικήν αρχιτεκτονικήν βιβλιογραφίαν, είναι δε 

ό συγγρ. αξιέπαινος διά τούς κόπους τούς οποίους κατέβαλε νά πραγματευθή 

συγκεντρωτικώς εις έν σώμα περί των μονοχώρων δικόγχων ναών. Δέν μέ¬ 

νει παρά νά συγχαρώμεν τον εχοντα εύρέα επιστημονικά βυζαντινολογικά 

διαφέροντα συγγραφέα, διά τήν βαθεΐαν γνώσιν τόσων άρχαίων καί μεσαιω¬ 

νικών πηγών, νεωτέρων βοηθημάτων, διά τήν ορθήν μεθοδολογίαν τής διατρι¬ 

βής, τήν διατύπωσιν άλλά καί ερμηνευτικήν άντιμετώπισιν ποικίλων προβλη¬ 

μάτων, τών οποίων ή έρευνα δέν άπαιτεϊ μόνον άρχιτεκτονικάς γνώσεις. Άπό 

τον ίδιον θά άναμένωμεν τήν έν καίρω ένημέρωσίν μας διά τήν τυχόν παρου¬ 

σίαν εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν νέων παραδειγμάτων δικόγχων μονόκλιτων 

ναών — διά τήν συμπλήρωσιν τού καταλόγου του. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΤ 



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

Γ ι ώ ρ γ ο ς X. Κ ο υ μ ά κ η ς, Νΐκυς Καζαντζάκης, θεμελιώδη προβλή¬ 

ματα ατή φιλοσοφία τον. Βιβλ. τής <έΕστίας..·.», Αθήνα 1982, 8°ν, 
οσ. 142. 

'Η διάρθρωσές τού βιβλίου έχει ως έξης: Πρόλογος σσ. 9-10, Εισαγωγή 

σσ. 11-12, Μέρος πρώτον: Φόβος, ελπίδα, Ελευθερία (κεφ. 1-13) σσ. 15-41, 

Μέρος δεύτερον : Ή κοσμοθεωρία του Καζαντζάκη (κεφ. 14-27) σσ. 57-101, 

Ανακεφαλαίωση: σσ. 103-105, 8ιιπιπχαΓγ σσ. 107-108, Σημειώσεις: σσ. 

109-128, έργα του Καζαντζάκη πού μνημονεύονται: σ. 129, Πίνακας πρα¬ 

γμάτων: σσ. 132-138 καί πίνακας ονομάτων: σσ. 139-142. 

Το βιβλίον είναι αντικείμενου κρίσεως έν τή ΕΕΒΣ. διότι θίγει θέματα 

του Χριστιανισμού, επί των οποίων ή στάσις του συγγραφέως δεν στηρίζεται 

εις την διδασκαλίαν καί την πράξιν τής Εκκλησίας καί είς τά κείμενα των 

Πατέρων. 

'Η έργασία του κ. Κουμάκη έκ πρώτης οψεως παρέχει πληροφορίας περί 

του Καζαντζάκη, έφ’ όσον μάλιστα υπόσχεται πλήρη δίακρίβωσιν καί εξο¬ 

νυχιστικόν κριτικόν έλεγχον, προκειμένου άκωλύτωςνά συναχθοΰν συμπερά¬ 

σματα περί της φιλοσοφίας αυτού, άλλά καί τής τεκμηριώσεως τού αδίκου τής 

εναντίον του έπιθέτεως εκκλησιαστικών κύκλων ώς άπιστου. Παρά ταΰτα 

όμως ή πραγματικότης είναι άλλη. Αί παρατιθέμεναι γνώμαι δεν έτυχον κρι¬ 

τικής επεξεργασίας ή καταλλήλου άξιολογήσεως. 'Η ασάφεια των νοημάτων 

άγει εις τό νά διερωτάται ό αναγνώστης περί των προθέσεων του συγγρ. 

όπως όταν γράφη ότι τό καλό και τό κακό πρέπει νά κάνουν ανθυπερβα,ση 
(σ. 60). Έ πί πλέκτ παρατηρούνται αντιφάσεις, προκρούστειαι προσπάθεΐαι 

άποδείξεως αναπόδεικτων καί άλλα, δηλοΰντα ότι τό κρίνόμενον έργον έγρά- 

φη χωρίς νά τύχη τής απαραιτήτου έπανεξετάσεως προκειμένου νά παρουσία- 

σθούν άρμονικώς συνηρθρωμένα τόσον τά μέρη προς τό ολον, όσον καί αί έπί 

μέρους απόψεις τού κ. Κουμάκη προς τάς προθέσεις του. 

'Ο συγγρ. υποστηρίζει ότι διέγνωσεν ομοιότητας είς τό εργον τού Καζαν¬ 

τζάκη προς τον κυνικόν Δημώνακτα καί τον * Ανώνυμον τήςΈλλ. Νομαρχίας, 

άλλ’ ενώ ό Δημώναξ λέγεται όρθώς οτι δεν συνέγραψέ τι (σ. 31), άλλαχού 

ύπονοειται ώς εχων έργα (σ. 57). Είς τον Ανώνυμον ευρίσκει ό κ. Κουμ. 

καταπληκτικήν ομοιότητα {σ. 29), αί αύταί άπόψείς παρατηρεΐταί άλλαχού 

οτι είς τον Καζαντζάκην παρουσιάζονται αντίστροφα (σ. 40). 'Η σχολή τής 
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Φρανκφούρτης έφώτισε (σ. 98), άλλα εΤναι καί φωνή απελπισίας (σ. 99). 

Παραλλήλως ό συγγρ. εκθειάζει τον Καζαντζάκην ώς άττορρίψαντα την άνάγκην 

τής έλπίδος (σ. 19), υποστηρίζει όμως ότι ή ελπίς είναι κατάστασίς της 

ανθρώπινης ύπάρξεως (σ. 20). 

Το πρόβλημα των πηγών τής ((Φιλοσοφίας» του Καζαντζάκη άπησχό- 

λησε τον συγγρ. τόσον ώστε χωρίς νά τό λύση, επεσεν είς αντιφάσεις. Διότι 

ένω έν τω προλόγω του υποστηρίζει ότι ή διαπίστωσις όμοιων απόψεων εις 

τό εργον του καί είς τό εργον άλλων στοχαστών δεν σημαίνει 6τΐ δεν είναι 

καί αί δύο πρωτότυποι (σ. 11), επανερχόμενος έν σ. 44 γράφει οτι 

δυνατόν έν τοιαύτη περιπτώσει \ά όπάρχη έ π ί δ ρ α σ ι ς, καί οότω κατα¬ 

γράφει ικανόν αριθμόν φιλοσόφων καί μη οί όποιοι, ώς νομίζει, ήσκησαν 

έπίδρασιν είς την διαμόρφωσιν τού έ'ργου του Καζαντζάκη: Α'. Άπό τον Νί- 

τσε είναι επηρεασμένος (σ. 17), βαθιά επηρεασμένος (σ. 27), έμαθε τον νό¬ 

μον τής ζωής (σ. 78), έγνώρισε την ίσοπέδωσιν τού καλού καί τού κακού 

(σσ. 60, 84), επηρεάστηκε στο πρόβλημα τού Θεού (σ. 89), πήρε τό υπόβαθρο 

τής στηρίξεως τής έλευθερίας άνευ έλπίδος (σ. 66), πήρε την φράσιν πού έπα- 

ναλαμβάνεί είς τήν Ασκητικήν (σ. 87), εδιδάχθη νά δύσπιστή είς οίανδή- 

ποτε αίσιόδοξον θεωρίαν (σ. 67). Β' 3Από τον Σοπενχάουερ ό Καζαντζάκης 

πήρε τήν εικόνα τού κόσμου ώς παραστάσεως (σ. 21), είς άλλα τον ακολουθεί 

(σ. 85), τέλος ό Σοπενχάουερ από κοινού μετά του Νίτσε έμύησαν τον Καζαν¬ 

τζάκην είς τήν απαισιοδοξίαν (σ. 45). Γ'. Άπό τον Μπερξόν ό Καζαντζάκης 

επηρεάστηκε βαθύτατα (σ. 89), έδέχθη προφανώς έπίδρασιν (σσ. 77, 78), ή δέ 

θεωρία τού Καζαντζ. περί τής γνώσεως είναι ϊδια μετά τής τού Μπερξόν (σ. 86). 

Δ' ’Απότον 'Ηράκλειτον, είναι έκδηλη ή έπίδρασίς του (σ. 89), είς τον ΓΗρά- 

κλειτον έχει τις ρίζες του ό χαρακτήρ τής φιλοσοφίας τού Καζαντζάκη (σ. 81). 

Ε'. Άλλα καί έκ τού Ντοστογιέφσκι γράφει ότι είναι δυνατόν νά υποστη- 

ριχθή ότι επηρεάστηκε (σ. 89). ζ' Άπό τον Τζέϊμς πιθανώς έπηρεάσθη (σ. 

77). Ζ' 'Ομοίως καί έκ τής Έρωφίλης τήν οποίαν κατά πάσαν πιθανότητα 

είχεν όπ’ οψιν του ό Καζαντζάκης (σ. 75). 'Τπάρχεί καί περίπτωσις έλλείψεως 

έπηρεασμού: Η' Δεν έπηρεάσθη ό^Καζαντζ. ούτε άπό τον Γιάσπερς οΰτε άπό 

τον Σάρτρ (σ. 66), άλλα καί ομαδικής υποβολής: Ούτως Θ' σημαντικόν ρό¬ 

λον είς τήν διαμόρφωσιν τού έργου τού Καζανταζ. ευρίσκει ό συγγρ. ότι έ¬ 

παιξαν ο Πλάτων, ό Αριστοτέλης, ό Νίτσε, δ Τζέϊμς, ό Λένιν, δ Χριστός, 

δ Βούδας, δ "Ομηρος, δ Τολστόι, ό Ντοστογιέφσκι, δ Δάντης, κ.ά. (!1) (σ. 

69). Γ Είς άλλην δμάδα υπάρχουν δ "Ομηρος, ό Μπερξόν, δ Νίτσε, δ Τζέϊμς, 

δ Δάντης καί δ Ζορμπάς (σ. 43). ΙΑ' Επίσης δ Καζαντζ. εϊχεν ώς πρότυπα 
τον Βούδαν, τον Νίτσε καί πιθανώς τον Κύπριον κυνικόν Δημώνακτα (σ. 76). 

ΙΒ'. Προς τού Δημώνακτος τάς θέσεις αί τού Καζαντζάκη παρουσιάζουν «α- 

ταπληκτικήν ομοιότητα (σ. 29). ΙΓ' Τήν αυτήν καταπληκτικήν όμοιότητα 

άναγνο^ρίζει δ συγγρ. ότι παρουσιάζουν αί απόψεις αύτού καί προς τάς τού 
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Ανωνύμου τής Έλλ. Νομαρχίας (σ. 29), παρ’ ολον ότι αλλαχού ή όμοιότης 
αυτή κεΐται σέ άλλο επίπεδο (σ. 76). ΙΔ' 'Ο Καζαντζάκης άκολουθεί συνει¬ 

δητά ή ασυνείδητα (II) τον Σωκράτη καί τον Μάρξ(σ. 52). Τέλος ΙΕ', ό συγ- 

γρ. γράφει, ότι λόγους τινάς δέν τούς είπε πρώτος ό Καζαντζ., άλλα ό Βού¬ 

δας. ,.ό Δημωνακτας,.-.καί τόσοι άλλοι γνωστοί και άγνωστοι {I! 1) (σ. 101). 

Λύτά όσον αφόρα εις την πρωτοτυπίαν των άπόψεων τοΰ Καζαντζάκη. 

ΜεΟ’ ολον όμως αυτόν τον κατάλογον τί άπομένει νά είναι ίδιον τοΰ αύτοΰ καί 

δή φιλοσόφημα, γνωμικόν ή Θεωρία; Συναφώς όμως Θά προστεθή ενταύθα 

ότι όπου κρίνει ό Κουμάκης αύτο καθ’ αυτό τό εργον τοΰ Καζαντζάκη, άν συν¬ 

άντηση τι επιλήψιμου, τό άντιπαρέρχεται. Κατά ταΰτα άφοΰ έχει διαπιστώσει 

άντίφασιν εις τον Καζαντζάκην, προσθέτει ότι ή βαθυτέρα κατανόησι; τον πεί¬ 

θει— ούδέν περί τοΰ τρόπου αναγράφεται — οτι δεν ήτο άντίφασις, χωρίς ό¬ 

μως νά σημαίνη τούτο απουσίαν γνησίιον άντιφάσεων εις τό εργον τοΰ Κα¬ 

ζαντζάκη (σ. 80). Διερωτάται, αλλαχού ό συγγρ, μήπως ό Καζαντζ. αγωνί¬ 

ζεται νά παραβιάση άνοΐκτάς θύρας, άλλ’ τούτοις καταλήγει εις επαίνους 

(σ. 61). Επικαλείται ομολογίαν τοΰ Καζαντζάκη οτι ένίκησε τον φόβον 

έξ αιτίας τοΰ πρός τον πατέρα του φόβου αλλά, παρ’ ολον ότι, όρθώς, λέγει 

οτι ή τοιαύτη νίκη οδηγεί ε?ς άπειρον (σ. 18), υποστηρίζει πραλλήλως ότι εις 

τον Καζαντζάκην ευρίσκει στερεόν φιλοσοφικόν ύπόβαθρον (σ. 15). "Αν 

καί ολόκληρον τό βιβλίον τοΰ κ. Κουμάκη αναλίσκεται εις έπαίνους πρός τόν 

Καζαντζάκην έξ αιτίας τής δήθεν έλευθερίας του, εις την τελευταίαν 

σχεδ όν σελίδα καταλήγει εις τήν, κατά την διατύπωσιν δελφικήν, ορθήν πλήν 

άνεκμετάλλευτον γνώμην ότι δεν δύναται νά ίσχυρισθή 6τι ό ορισμός τής ελευ¬ 

θερίας από τόν Καζαντζάκη είναι σωστός ενώ οί άλλοι είναι λαθεμένοι. 
(σσ. 100-101). Άλλ’ έν τη περιπτώσει ταύτη πρός τί τόσος κόπος; Τέλος δέ 

άφήνεί επίσης ανεξέταστου τήν δάνειον άντίληψιν τοΰ Καζαντζάκη οτι αι γυ¬ 

ναίκες στερούνται ψυχής (!!!) καί ελευθερίας (σ. 44). Γυνή στερουμέ- 

νη ψυχής θά ήτο άλογον ζωον, διά τό όποιον (τό ήμισυ τοΰ ανθρωπίνου γένους) 

ό δημιουργός δεν έπρονόησεν ελευθερίαν (ό μή διακρίνας άρσεν τοΰ θήλεος), 

πρβλ· ονκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ονκ ενι άρσεν καί θήλυ (Γαλ. γ' 28). 

Κατόπιν των ήδη έκτεθέντων άνακύπτεί ερώτημα οχι τόσον άν ημείς 

έπείσθημεν ώστε νά θεωρήσωμεν πλέον τόν λογοτέχνην Καζαντζάκην ώς φι¬ 

λόσοφον, όσον άν ό ίδιος ό συγγρ. είναι πεπεισμένος περί τούτου, καθ’ όσον 

μάλιστα γράφει οτι τό συνολικόν εργον τοΰ Καλαντζ. δεν είναι καί δεν μπορεί 
νά θεωρηθεί καθαρά φιλοσοφικό (σ. 70), όταν ούδενός λογοτέχνου τό εργον 

είναι συστηματικής φιλοσοφίας άνάπτυξις, καί οτι ή φιλοσοφία τοΰ Καζαν¬ 

τζάκη είναι μία των πολλών φιλοσοφιών όσο θεμελιώδη ή ασήμαντη (βίο) 

και άν τήν θεωρήσει κανείς (σ. 100). Έάν ήλήθευε τοΰτο, θά έπρεπεν έκ των 

έργων τοΰ Καζαντζάκη νά συναγάγη ό μελετητής συνεπή καί ώλοκληρωμένην 
φιλοσοφικήν θεώρησιν. 
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Έρχόμεθα εις τό διττόν πρόβλημα. Έάν ό Καζαντζάκης (πολλάκις τυ- 

πικώς άναφερόμενος εις Θεόν εις τά έργα του) έπίστευεν εις την υπαρξιν του 

Θεού, και δεύτερον αν 6 Θεός αυτός ήτο ό κατά την διδασκαλίαν τής Εκκλη¬ 

σίας. Εΐνοα γνωστόν ότι πολλαχαΰ ύπεστήριζεν ότι ούχί ό Θεός έδημιούργησε 

τον άνθρωπον, άλλ’ ό άνθρωπος μάχεται νά δημιουργήση θεούς ή θεόν. Και οτι 

δεν πιστεύει τίποτε, δεν φοβείται τίποτε, δεν έλπίζει τίποτε. Επομένως αναι¬ 

ρεί 6σα ή Εκκλησία διδάσκει ού μόνον περί τής δημιουργίας, άλλα καί τά 

περί φόβου καί έλπίδος. 

*0 Κουμάκης επιχειρεί νά υποστήριξή οτι ό Καζαντζ. δεν ήτο άπιστος 

άλλ’ ότι κατηγορήθη απλώς υπό μιας μερίδος χριστιανών. 'Η έμβρίθεια του 

συγγρ. περί των άφορώντων εις τον Χριστιανισμόν συνάγεται έκ πολλών 

περιπτώσεων. 'Ως γνωστόν έκ των ύψίστης σημασίας είναι διά τον Χριστιανι¬ 

σμόν καί τούς χριστιανούς ή υπό του Χρίστου κατάργησις του θανάτου. 'Ο κ. 

Κουμάκης άνατρέχων εις τό υπό του Άπ. Παύλου λεγόμενον ότι ό Χριστός 

ένηθρώπησεν ΐια διά του θανάτου κατάργηση τόν τό κράτος εχοντα του θα¬ 

νάτου, τοντ5 εστιν τον διάβολον (Έβρ. β7 14), προσθέτει καί άλλην έπεξήγη- 

σιν γράφων ότι ό Χριστός θέλει μέ το θάνατο...νά απαλλάξει τούς άνθρώπονς 

από τό φόβο του θανάτου (σ. 54). Προφανώς ό κ. Κουμάκης θεωρεί τόν διάβο¬ 

λον ώς συναίσθημα από τό όποιον διά τής ομοιοπαθητικής(;) ό Χριστός θά ά- 

παλλάξη τούς ανθρώπους!! 1 Τό παράδοξον δέν έγκειται τόσον εις την ώς άνω 

έπίνοιαν του κ. Κουμάκη, όσον εις τό ότι ή φράσις του περί του τρόπου άπαλλα- 

γής τών άνθρώπων έκ του θανάτου εισάγεται διά του επίσης τό οποίον άνα- 

φέρεται εις τόν Σοπενχάουερ. Ισχυρίζεται δηλ. ό κ. Κουμάκης ότι όπως έ'γρα- 

ψεν 6 Σοπενχάουερ έπίσης διδάσκει καί ό Χριστιανισμός !!! "Ας μή θεωρηθή 

ΐ£φ8ΐΐδ Οδίαπαί, διότι καί αλλαχού επικαλείται τόν Σοπενχάουερ ώς ερμη¬ 

νευτήν του Χριστιανισμοί». Ούτως γράφει ότι ό Χριστιανισμός διδάσκει κατά 

τόν Σοπενχάουερ... (σ. 65). Άλλα καί ό Βθ^δΟΠ παρουσιάζεται ώς έρμηνευ- 

τής του Χριστιανισμού, καθ’ όσον όμιλεί, όπως γράφει οδτος,διάτό βαθύ νόη¬ 

μα τών άντιθέτεων τής έπί του ορούς ομιλίας (σ. 83). Εις την χορείαν τών 

εγκύρων ερμηνευτών άς προστεθή ό Ρθιι6γ1)8.ο1ι, τόν όποιον έπίσης ο συγγρ. 

επιστρατεύει διά νά υποστήριξή απόψεις του περί του Χριστιανισμού (σσ. 89,90). 

Πρέπει βεβαίως νά λεχθή ότι άναφέρεται καί εις τούς Πατέρας τής Εκκλησίας 

(σ. 49), άνευ όμως αναφοράς εις ώρισμένον κείμενον, γενικώς δέ καί άορίστως 

εις τόν Χριστιανισμόν (σσ. 58, 59, 76), ενίοτε δέ καί εις συγκεκριμένα χω¬ 

ρία τής Κ. Δ. 'Ωπλισμένος δι’ όλων αύτών γράφει ότι ή ύπό του Καζαντζάκη 

άρνησις του καθιερωμένου Θεοΰ καί ή ύπό του ίδιου δημιουργία νέου θεοΰ (σ. 

88) δέν είναι επιλήψιμος, άντιθέτως μάλιστα ισχυρίζεται ότι τούτο αρμόζει 

εις τόν Κ&ζαντζάκην ώς όντα ελεύθερον, διό καί άπορων καταλήγει*. Μπορεί 

αυτά νά θεωρηθεί παραχάραξη του ιστορικού Χρίστον ή είναι μια νέα δημιουρ¬ 

γία πού φέρει τό Ιδιο δνομα; (σ. 91). Άλλ* έφ’ όσον, όρθώς έπί του προκει- 
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μενού, ο συγγρ. θεωρεί τον Χρίστον ιστορικήν πραγματικότητα, δεδομένου 
μαλιστα ότι τό πλεΐστον του πεπολιτισμένου κόσμου τόν αποδέχεται ώς Θεόν, 
δεν είναι παραχάραξις ή άπόδοσις πλείστων όσων οχι απλώς ψευδών άλλα 

και αίτχρών ίδιοτήτο)ν τάς οποίας 6 Καζαντζάκης παραθέτει εις τον «Τελευ¬ 

ταίων ΙΓειρασμόνυ; "Αν ο κ. Κουμάκης έχρησιμοποίει περισσότερον τό ώς άνω 

εργον—μίαν παραπομπήν ά;εύρομεν—ασφαλώς ούδέποτε θά διενοεΐτο υπο¬ 

στήριξή ότι δεν πρόκειται περί ποφαχαράξεως. * Αφήνω τό οτι Θεός καί θρη¬ 

σκεία (Χριστός καί Χριστιανισμός) δεν δημίουργουνται διά βιβλίων καί θεω¬ 

ριών, αλλά διά θυσίας αίματος (Σταυρός). 

Κατόπιν, διά νά ελθωμεν εις συγκεκριμένας απόψεις τής «πίστεως» του 

Καζαντζάκη του όνοματικώς μ-όνον έπικαλουμένου θεόν, όταν ό συγγρ* γρα¬ 

φή ότι ή ελπίς καί ό φόβος — άμφότερα ήρνήθη ο Καζαντζάκης— άναςέρονται 

εις την μ,έλλουσαν ζωήν (σ. 16), δεν είναι ό Καζαντζάκης ασεβής άρνούμενος 

τήν κρίσιν; "Άν δεν είναι ασεβής καί άπιστος, τότε πώς εξηγείται ότι ή στάσις 

του Καζαντζάκη έναντι του Χρίστου είναι κατά τον Κουμάκην άπορητική 
και δείχνει έντονη δυσπιστία (σ. 90). Εις τό γεγονός, γράφει ούτος, ότι ο Κα¬ 

ζαντζάκης έπλασεν ενα νέ)ν θεόν1 (προφανώς καταλύων έν συνειδήσει τον πι- 

στευόμενον άπ* αιώνων εις όν καί αυτός νήτιος έβαπτίσθη) έχουν τήν άφετη- 

ρίαν των αί επιθέσεις όρισμένιον κνκλων. ΠροσθέΓει δέ ότι ή επίθεση αύνη 

δεν έχει στέρεο έρεισμα (σ. 90). *Αν ό ά'αγνώστης άναμένει παραθέση 

1. Είναι μέν παραδεκτόν διάτας λογοτεχνίας άρχαιόθεν έκαστος νά έρμηνεύη τά έθνι- 

κά ή Ιστορικά πρόσωπα (ΟΕδίποδα, Ιφιγένειαν, Μήδειαν, Ιούδαν, Ίουλιανόν, Ναπολέον- 

τα) ώς αυτός νομίζει ότι δύναταί νά τω χρησιμεύση πρός τούτο. Άλλα ποιος θά έπλαττε 
μίαν Μήδειαν άμέτοχοντής παιδοκτονίας, μίαν έγγαμον ιφιγένειαν, ένα άμωμον Οίδίποδα, 

ένα πιστόν Ιούδαν, ένα άνελλήνιστον Ίουλιανόν ή ένα ανίκανον καί άπόλεμον στρατηγόν 
ώς Ναπολέοντα; ή ποιος θά έκρυπτεν υπό ένα αίμοβόρον Ίεχωβαν ή ένα τεταραγμένον 
ψυχικώς Βούδαν, τάς «ερμηνείας» των υπάρξεων τούτων, αί όπαίαι έχουν βασικώς συν- 

δεθή μέ τάς αντιθέτους ιδιότητας, δηλ. της παίδοκτόνου, τής παρθένου, τού αίμομείκτου, του 
προδότου, του σοφού Έλληνιστού καί τού μεγαλοφυούς στρατηγού ή (προκειμένου περί 

τού Θεού) τού αύστηροΰ (έλεον θέλω καί ού θυσίαν) καί τού ήρεμωτάτου καί ακινήτου; 

Ποιος Χριστός, ό κατά παράδοσιν «έκτος αμαρτίας υπάρχων», δύναται νά συνδυα- 

σθή πρός τήν Μαγδαληνήν Μαρίαν, καθ’ όν τρόπον τον έμφανίζει ό Καζαντζάκης; Ποία 
σύγχυσις έξ άλλου θά έγεννάτο έάν ή * Ιστορία έδιδε μόνον τά όνόματα ή καί τόν χώρον, 
καί παρέβλεπε τήν Ιστορικήν πραγματικότητα έκαστου καί τήν έν μακρω χρόνφ διαμορ- 

φωθεϊσαν περί αυτού πίστίν; 

Ή βάσις τής εύσεβείας, διά τούς χριστιανούς είναι ή πίστίς, καί δή πρός τριαδικόν 
Θεόν δημιουργόν, ένανθρωπήσαντα Λόγον Χριστόν άναστάντα έκ νεκρών, Άγιον Πνεύμα 
έκπορευόμενον έκ τού ΙΙατρός, καί όσα τό Σύμβολον τής Πίστεως όρίζεΐ. "Οπου δέ ή Έκ* 

κλησία δέν περιώρισε τά θέματα δΓ ανεκκλήτων δογμάτων έκεί μόνον έπιτρέπεται είς τόν 
πιστόν ή έκφρασίς γνώμης, ή οποία δέν δεσμεύει τήν Εκκλησίαν καί δέν άντιτίθεται πρός 
τήν Τεράν παράδοσιν. Επομένως, κατά τά μέτρα τής Εκκλησίας είναι δυνατόν νά Οεω- 

ρηθή ευσεβής ό Καζαντζάκης άθετών Γραφήν, παράδοσιν καί πίστιν; 
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τά επιχειρήματα του έπί του προκειμένου, θά άναμένη αενάως διότι ούδέν 

αναφέρει έκτος άν θεωρηθή ότι ό συγγρ. καλύπτεται γράφων ότι ό Καζαντζάκης 

δεν ήτο ασεβής, έφ’ όσον καί 6 Επίκουρος εΐχεν υποστηρίξει παρομοίους θέ¬ 

σεις, την γνώμ,ην δέ του Επικούρου ήσπάσθη καί ό Αίάρξ (σ. 91). Άλλ’ 

εΐναι δυνατόν νά θεωρηθή πιστός καί ευσεβής ό Καζαντζάκης δεχόμενος την 

μετεμψύχωσιν (σ. 62) καί ζήσας ά ευ φόβου Θεοΰ καί ά’ευ έλπίδος; Διά τον 

συγγρ. ίσως είναι δυνατόν, διότι όπως γράφει εις τον Χριστιανισμόν ή έλπίς 

καί ό φόβος άλληλοαποκλείονται (σ. 58). Εις ποιον όμως Χριστιανισμόν, διότι 

εις τήν Κ.Δ. πολλά χωρία μαρτυρούν τό αντίθετον ότι δηλαδή δεν εΐναι ασυμ¬ 

βίβαστα ό φόβος καί ή ελπίς, οί Χριστιανοί μάλιστα άντιδιαστέλλονται των άλ¬ 

λων των μή έχόντων ελπίδα άναστάσεως των νεκρών (Α' Θεσσ. δ' 13), έξ οΰ 

καί διά παντός τον ζην ένοχοι ήσαν δον/^είας (Έβρ. β' 16). 

'Η ελπίς κατά τήν διδασκαλίαν τής Εκκλησίας οδηγεί τον άνθρωπον 

εις τό ύπερχρονικόν, εις τό αιώνιον. Ό Κλήμης ό Άλεξα\δρεύς έγραφεν οτι 

χρόνον τώ μεν παρωχηκότι ή μνήμη τώ δέ μέλλοντι ελπίς έστι (Στρωμ. 

2,12, ΡΟ 8,989Β), οδέ *Αλεξανδρεύς Δίδυμος έφρόνει ότι ή ελπίς ονδέν έτε¬ 

ρόν έστι κατά γένος ή προσδοκία αγαθών (Εις τον Ίώβ, ΡΟ 39, 11400). 

"Οσον αφόρα εις τήν συνύπαρξιν έλπίδος καί φόβου Πέτρος ό Δαμασκηνός 

παρετήρησε τά έξή_- άξιοσημείωτα: ό πιοτενων τω Κνρίω φοβείται τήν κό- 

λασιν" καί ό φοβούμενος τήν κόλασιν τηρεί τάς έντολάς' καί ό τάς έντολάς 

τηρών, υπομένει τάς θλίψεις' καί ό τάς θλίψεις υπομένουν, έξει τήν εις Θεόν 

ελπίδα" καί ή ελπίς χωρίζει πάσης προσπάθειας τον νονν' ταυτής δέ χωρι- 

σθείς, έξεί τήν εις Θεόν αγάπην (Προοίμ. περί των επτά σωματ. πράξεων, 

Φιλοκαλία Γ', σσ. 16,25 καί έξ.). ’Άρα εΐναι δεδομένη ή συνύπαρξις άμφοτέ- 

ρων εις τήν προς τόν Θεόν πορείαν του ανθρώπου. 'Υπενθυμ,ίζω ότι πλέον ή 

άπαξ είς έκάστην θ. Λειτουργίαν Ίω. του Χρυσοστόμου, ακούεται ή λ. φόβος: 

πβ. "Ενθες ήμϊν καί τόν των μακαρίων σου εντολών φόβον (Ευχή προ του 

Εύαγγελίου). Δός αντοΐς πάντοτε μετά φόβον καί αγάπης (ευχή πιστών Β'). 

Στώμεν καλώς ατώμεν μετά φόβου (δ διάκονος μετά τό Πιστεύω)· ον γάρ 

έκλιναν σαοκί καί αϊματι, αλλά σοί τώ φοβερω Θεω (ευχή κεφαλοκλισίας). 

Τό διάκονεΐν τώ Θεω μέγα καί φοβερόν καί ανταϊς ταϊς επονρανίαις Δννάμε- 

σιν (ευχή του Χερουβίκοΰ). Τέλος καί ή πρόσκλησις είς τό δεΐπνον τής βα¬ 

σιλείας γίνεται, Μετά φόβου Θεόν πίστεα>ς καί αγάπης. Τό περιεχόμενον του 

όρου φόβος έχει παλαιότατα ύπό το>ν πατέρων τής Εκκλησίας όρισθή. 

’Ήδη άπό του Κλημέντος Άλεξανδρέως έχει γίνει δεκτόν ότι εΐναι διτ¬ 

τόν τό είδος τον φόβον, ών τό μέν έτερον γίνεται μετά αΐδονς, ώ χρώνται πο~ 

λΐται μέν προς ηγεμόνας αγαθούς καί ημείς προς τόν Θεόν, καθάπερ οι παι- 

δες οί σώφρονες προς τούς πατέρας..., τό δέ έτερον είδος τοϋ φόβον μετά μί¬ 

σους γίνεται φ δούλοι προς δέσποτας κέχρηνται χαλεπούς καί'Εβραίοι δεσπό¬ 

την ποιήσαντες, ον πατέρα τόν Θεόν (Παιδ. Α', θ', ΡΟ 8, 353Β). 5 Αλλά 
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και ό Μ. Βασίλειος διέκρινε δ ιστόν φόβον, ών ό μή αποδεκτός διά τους πιστεύον¬ 

τας καί έλπίζοντας εΐναι ό θανάτου ήμϊν δειλίαν έμποΐών, ό όποιος απιστίας 

εοικεν εγγονον είναι τιάθας (Όμιλ. εις τούς ψαλμούς, λγ*, ΡΘ 29, 2690). ^Ο¬ 

μοια ύποστηρίζονταί καί υπό άλλων. Πβ. Μαξίμου Όμολογητού Περί άγάπης 

α' έκατοντάς, 81, ΡΟ 90, 9770, Ίω. Καρπαθίου Κεφ. Παραμυθ. κ', Φιλο¬ 

καλίας Λ', σ. 280, κ', Θεοδώρου Εδέσσης Κεφ. Ύυχωφελή ρ\ αυτόθι, σ. 323. 

Ό φόβος λοιπόν τ>-ύ Χριστιανού εΐναι διάφορος του φόβου του θανάτου τών 

άπιστων, ό φόβος τών Χριστιανών εΐναι όμοιος προς τήν συστολήν του υιού 

πρός τον πατέρα. Ό Μ. Βασίλειος μάλιστα προσθέτει ότι τό άμαρτάνειν ήμϊν 
κατά άπονσίαν τοϋ φόβον τοΰ Θεόν γίνεται (Έπιστ. 174, Ρ& 32, 652Α). 

"Αν ίσχύη τό ότι ό Καζαντζάκης έ/ικησε τον φόβον έξ αιτίας του πρός τον 

πατέρα του φόβου τότε ούτος ουδέποτε έγνώρίσε τόν άληθή χριστιανικόν φό¬ 

βον, διό καί έμίσει καί τούς άλλους, άλλα καί τον Χριστιανισμόν — δεν έπε- 

κτεΐνόμεθα διότι κρίνομεν μόνον τό βιβλίον που κ. Κουμάκη —, άν είχε γνωρί¬ 

σει τόν φόβον του Θεού, θά είχε μεταμορφωθή, δτι ό φόβος γεννά τήν άγάπην’ 

ή δέ αγάπη εκριζοϊ τόν φόβον από τής ψυχής καί μένει μόνη εν αυτή πνεύμα 
θειον οϋ&α και άγιον (Συμεών \έου Θεολόγου, "Απαντα, έκδ. Β. Ρηγοπούλου 

Θεσσαλονίκη 1969, μέρος Β', Αόγος Β' διά στίχων, σσ. 5-9). 

Έξ όσων εΐπομεν δέν συνάγεται ότι ό συγγρ. επέτυχε του σκοπού του. 

Εΐναι μέν τό βιβλίον του καρπός μόχθου πολλου, όχι όμως ά^αλόγου κριτικής 

επεξεργασίας, διό καί οδηγεί εις επισφαλή συμπεράσματα. Άλλως τε ό ίδιος 

γράφει «ότι ή παρούσα ερμηνεία βέβαια δεν μπορούσε καί δεν ήθελε (διά τί 

άρά γε;) νά δώσει μιά συνολική εικόνα του Καζαντζάκη. Οί πολλές όμως ερ¬ 

μηνείες δεν πρέπει νά μάς εκπλήσσουν καί νά μάς προκαλου; σύγχυση» (σ. 

100). Δυστυχώς ή ώς άνω παρακέλευσίς του, δι’ εμέ τουλάχιστον, δεν μάς 

φέρει εγγύς πρός τό ζητούμενον. 'Ο Καζαντζάκης εξακολουθεί νά εύρίσκεταί 

ου μόνον έξω του Χριστιανισμού, αλλά καί τής πρωτοτύπου φιλοσοφικής σκέ- 

ψεως. Μένει ό παραμυθάς λογοτέχνης, ό όποιος δέν εΐναι άντικείμενον μελέ¬ 

της τού ιστορικού τής Φιλοσοφίας, άλλά τού ιστορικού τής Λογοτεχνίας. Καί 

είς τόν τομέα αυτόν οΰτε ό κ. Κουμάκης οΰτε έγώ εΐμεθα αρμόδιοι. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
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Καθηγητον Σαμουήλ Κ ά μ ε λ - Λρος Μ ο ν ρ I ς Τ ά ο ν ν τ ρ ο ς, Ή έλληνική 

γλώσσα τής Καινής Διαθήκης, υπό —, Εκδότης το "ίδρυμα τον 'Αγίου Αντωνίου, 

[Κάιρον] 1932, 8ον, σσ. ις' (άραβ. άλφαβ.) + 100 (άραβιστί). 

Οί συγγραφείς της ανωτέρω γραμματικής Σ. Κάμελ καί Μ. Τάουντρος είναι ήδη 

γνωστοί έκ τής φιλολογικής δραστηριότητός των εις τούς επιστημονικούς κύκλους τής Αί¬ 

γυπτου. Ιδίως δ πρώτος, έλληνομαθέστατος, μέ πολυάριθμα αυτοτελή δημοσιεύματα, τά 

όποια άναφέρονται είς τον ελληνικόν πολιτισμόν καί ιδίως την ελληνικήν γλώσσαν, έχει βοη¬ 

θήσει τά μέγιστα τούς άραβας σπουδαστάς είς την κατανόησιν τής αρχαίας γραμματείας 

(βασική παραμένει ή εκδοσις του άραβο-έλληνικού λεξικού: Ά ρ τ. Θαλασσινού-Σ. 

Κ ά μ ε λ, Λεξικόν άραβο-έλληνικόν, Κάιρον 1951, 8ον, σσ. 26 ά.ά.-(- 464). 

Διά του νέου αύτού πονήματος των οί συγγραφείς παρουσιάζουν διά πρώτην φοράν, 

ώς αναφέρουν, είς τήν αιγυπτιακήν βιβλιογραφίαν την γραμματικήν τής ελληνικής γλώσσης 

τής Καινής Διαθήκης. Είς τον Πρόλογον (σσ. α' - ις', άραβ. άλφαβ.) δίδουν συνοπτικόν 

διάγραμμα τής έξελίξεως καί διαδόσεως τής ελληνικής γλώσσης ιδίως από τούς Αλεξαν¬ 

δρινούς καί μετέπειτα χρόνους, έως τής εποχής τών άραβικών κατακτήσεων (ζ' αιών). 

Ή γραμματική διαιρείται διά 221 παραγράφων (σσ. 1-389) είς 27 έν συνόλιρ «μα¬ 

θήματα» καί 3 παραρτήματα (σσ. 389-442). Ακολουθεί δίστηλος μακροσκελής πίναξ διορ¬ 

θώσεων (σσ. 443-458), συνοπτική βιβλιογραφία (κυρίως άγγλόφωνος, σ. 459) καί έπεται 

Επίλογος (σ. 460). Οί συγγραφείς άντιμετώπισαν τήν έν Αίγύπτω έλλειψιν ελληνικών τυ¬ 

πογραφικών στοιχείων, χρησιμοποιήσαντες τά στοιχειοθετεΐα τών δύο τοπικών ελληνικών 

φημερίδων, τού Αλεξανδρινού «Ταχυδρόμου» καί τού Καϊρινοΰ «Φωτός». Ούτως ή δια¬ 

δοχική στοιχειοθέτησις είς δύο τυπογραφεία άπέχοντα μεταξύ των, έπεβράδυνε τόν Ρυθμόν 

τής έκτυπώσεως τού έργου (ήδη έτοιμου προ πολλών ετών) καί δικαιολογεί έν μέρει τόν 

πολυσέλιδον έν τέλει διορθωτικόν πίνακα. Παρά ταϋτα παρατηρεί κανείς καί τήν ύπαρξιν 

άραβικών τυπογραφικών σφαλμάτων. 

Γνωρίζοντες τάς δυσκολίας τάς όποιας ενέχει ή διαφορά δομής τών δύο αυτών ιστορι¬ 

κών γλωσσών, δυνάμεθα χωρίς άμφίβολίαν να θεωρήσωμεν τό έγχείρημα ώς επιτυχές καί 

έλπίζομεν οτι τό έργον θά έχη ουσιαστικήν άνταπόκρισιν, θά βοηθήση δέ, έκτός άλλων, 

τό πλήρωμα τής κοπτικής εκκλησίας καί τούς ορθοδόξους άραβοφώνους "Ελληνας είς τήν 

μελέτην καί κατανόησιν τού πρωτοτύπου Ιερού κειμένου. 

Τό βιβλίον, μεθοδικώς συγγραφέν, πλουτίζει τήν ήδη ίκανήν βιβλιογραφίαν τών έγ- 

χειριδίων τής γραμματικής τής Κοινής έλληνικής γλώσσης. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΤ 

27 - 2 - 1984 



ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ* 

περιέχουσα μελετάς δημοσίευθείσας υπό Ελλήνων τό γένος έν Έλλάδι 
καί τη Αλλοδαπή κατά τά έτη 1981 - 1982 (1983) καί σχετιζομένας 

προς τον ύπό της Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν, 

ΕΡΕΓΝ1ΙΘΕΝΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΙΪΡΛΧΤΓΡΑΦΙΑΙ 

ΑΕΜ 
* Αθήνα 
Αμάλθεια 
ΑΓΙ 
Αριάδνη 

Αρχαιολογία 
Βυζαντιακά 

Βυζαντινά 

ΓΠ 
ΔΕΓΕ 

Δελτίο 

ΔΙΕΕΕ 

Δίπτυχα 

ΔΚΜΣ 

ΔΧΑΕ 

Δωδώνη 

ΕΕΒΣ 

ΕΕΗΜ 

ΕΕΘΣΙΙΘ 

ΕΕΛΜ 

ΕΕΣΜ 

ΕΕΦΣΠΘ 

= Άρχεΐον Εύβοΐκών Μελετών (περ.), Άθήναι, 
= {περ. ), Άθήναι, 
= (περ. ), "Αγιος Νικόλαος Κρήτης. 

= *Αρχεΐον Πόντου (περ.), Άθήναι. 

— Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Κρήτης (περ.)» Ρέθυμνον. 

= (περ. ), Άθήναι. 
=(περ.), Θεσσαλονίκη. 

= (περ.), Θεσσαλονίκη. 

— Γρηγόριος ό ΓΙαλαμάς (περ.), Θεσσαλονίκη. 

— Δελτίον Έραλδικής καί Γενεαλογικής Εταιρείας 
Ελλάδος (περ.}, Άθήναι. 

Δελτίο Σχολής Μωραΐτη (περ.), Άθήναι. 

= Δελτίον τής Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας 

τής Ελλάδος (περ.), Άθήναι. 
= * Εταιρείας Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Μελε¬ 

τών (περ.), Άθήναι. 
— Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (περ.), 

Άθήναι. 
— Δελτίον Χριστιανικής καί Αρχαιολογικής Εταιρείας 

(περ.), Άθήναι. 

=■ Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής 

Πανεπιστημίου 'ίωαννίνων. 

= Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), 

Άθήναι. 
^Έπετηρίς Εταιρείας Ήλειακών Μελετών (περ.)> 

Άθήναι. 

— Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Πα¬ 

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (περ.), Θεσσαλονίκη- 

= Έπετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών μελετών (περ-)» 

Άθήναι. 
= Έπετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών 

(περ.), Άθήναι. 
= Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής 

11ανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

* Συνετάχθη υπό Στυλιανού Κ. Λαμπάκη, δ. φ. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 40 
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ΕΘ = Εκκλησία καί Θεολογία (περ.), Άθηναι, 

ΕΙΝΣ = Έπετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών (περ.), 
’ΑΟηναι. 

ΕΚΕΕ = Έπετηρίς Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (περ.), 

Λευκωσία. 

Ελληνικά — (ττερ.), Θεσσαλονίκη. 

Ήπειρ. Χρον. — Ηπειρωτικά Χρονικά (περ.), Ιωάννινα. 

Θεολογία = (περ.), Άθηναι. 

Θησαυρίσματα = (περ.), Βενετία. 

Θρακικά = (περ.), Άθηναι. 

ΘΧ = Θεσσαλικά Χρονικά (περ.), Άθηναι. 

Καρπ. Μελ. = Καρπαθιακαί Μελέταί (περ.), Άθηναι. 

Κερ. Χρ. — Κερκυραΐκά Χρονικά (περ.), Κέρκυρα. 

ΚΛ = Κυπριακός Λόγος (περ.), Λευκωσία. 

Κληρονομιά — (περ.), Θεσσαλονίκη. 

Κοινωνία = (περ.), Άθηναι. 

Κρητολογία = (περ.), Ηράκλειον Κρήτης. 

ΚΣ = Κυπριακαί Σπουδαί (περ.), Λευκωσία. 

ΚΧ = Κεφαλληνιακά Χρονικά (περ.), Άργοστόλιον. 

Λαογραφία = Δελτίον τής Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας 

(περ.), Άθηναι. 

ΛΣ =Λακωνΐκαί Σπουδαί (περ.), Άθηναι. 

Μακεδονικά = (περ.), Θεσσαλονίκη. 

Μαντατοφόρος — Βιιΐΐβΐίη οϊ ΜοάβΓη ΟΓββΙί 8ίυ<Βθ5, Βΐπηϊη^Ιι&Γη. 

Μικρ. Χρ. = Μικρασιατικά Χρονικά (περ.), Άθηναι. 

Μνημοσύνη =^(περ.), Άθηναι. 

Μνήμων = (περ.), Άθηναι. 

ΝΕ —Νέα Εστία (περ.), Άθηναι. 

'Ο Έρανιστής = (περ.}, Άθηναι. 

* Ονόματα = (περ.), Άθηναι. 

Παρνασσός = (περ.), Άθηναι. 

Παρουσία = (περ.), Άθηναι. 

ΠΪΕ'ΔΣΒΣ — Πρακτικά του ΙΕ' Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών 

— Σπουδών, Άθηναι. 

ΠΔ'ΚΣ = Πρακτικά του Δ' Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, 

Άθηναι. 

Πελοποννησίακά = (περ.), Άθηναι. 

ΡΕΠ = Ριζάρειος Εκκλησιαστική Παιδεία (περ.), Άθηναι. 

Σερραϊκά Χρονικά = (περ.), Άθηναι, 

Σύμμεικτα = Περιοδική εκδοσις Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, 

Άθηναι. 

ΤΠ — "Τδωρ έκ πέτρας. Περιοδική έπιστημονική έκδοσις 

Κέντρου Μελέτης “Ορθοδόξου Πολιτισμού, Άγ. Νι¬ 

κόλαος Κρήτης. 

Φιλοσοφία — (περ.), Άθηναι. 

Χιακά Χρονικά ^(περ.), Άθηναι. 

ΑΒ =Αη0ΐ1βοέ3ΐ Βοΐΐαηάί&πει (περ.), Βρυξέλλαι. 
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βγ 
Β>Ιθ8 

ΒοΙΙ. (ΙγοΗ. 

Β3 

Βχζ^ηϋηυΗίανΪΓίΐ 

ΒγΖ3ηϋοη 
Βγζ3ΐ 

ΒΖ 
ϋΟΡ 

ΡΝ 
αοτκ 

Ογ&οοο - Αγ»1μο& 

σΗΒΒ 

,ΤϋΒ 

ΟΟΡ 

ΡΡ 
Κι3β 
Η5ΒΝ 

Κ8Β8 

ΒοΓίρΙοΓίυιη 
8Ρ 
ΤΜ 

73 

=-Β.γζ3ηΙϊηίδθ1ιο Ροι*3ο)ιυη£βη (περ.), ΑπίδΙβΓίΙβηη. 
=τ.-Βγζ3ηΙΐηβ &ηά ΜοάθΓη Οτββΐί ΒΙαάίοδ (περ.), 

Βοη<1οη. 

= Βο11β11ΐηο άβΐΐα Β3<ϋ& Ογοο& άΐ ΟτΓοΙΙ&ίβΓΓδΙβ 
(περ.), ΚογΠ3. 

--Βειίο&η 81ικ1ί<;3 (περ. ), Θεσσαλονίκη. 

= (^ερ.), Πράγα. 

= (περ.), Βρυςέλλαι. 
=6^2301100 Βίικϋβδ / Βίικίβδ ΒγζδηΙϊηβδ (ττβρ.}, 
Απζοηίΐ. 

--Βγζ3ηΙϊπϊδο1ΐ(! ΖοΐίδοΗπίΙ (περ.), Μόναχον. 
= Ι)υπιΙ)3Γΐοη ΟοΙΐ5 ρ&ρβι*δ (περ.), ϋ.8.Α. 

= Ρο1Ϊ3 Νβο1ιβ11βηίθ3 (περ.), Λπΐ5ΐβΓ(ΐ3ϊη, 

= Τ1ιθ Οοβοΐί Ογ1Ηο<1οχ ΤΗοοΙο^ϊο&Ι Κβνϊβν (περ.), 
υ.δ.Λ. 

= (περ.), Άθήναι. 

= θΓ0ο1ί, Εοιη&η 3η<1 ΒγζαηΙΐηβ δίικίίβδ (περ.), 
υ.δ.Λ. 
·Ι3ΠτΙ>αο1ι (Ίογ οδΙοΐΎΡΪοΗίδοΗοη Βγζ9ηΙίηίδΙΠί 
(περ.), \νιοο. 

= ΟποηΙ&1ί& 01ΐΓΪδΙϊ&η& Ρβποάίο» (περ.), Β,οπιβ. 

—1>3 Ρ3Γθΐ3 άοΐ Ρ3333Ι0 (περ.), Ιταλία. 

=Εβνιιβ (Ιοδ Είαοίοδ Βνζ3αίΐηο5 (περ.), Ρ&ΓΪ8. 

=ΕΐνίδΙ& άΐ δίικϋ Βΐζ&ηΙΐηί θ Νοοβίΐβαϊοΐ (περ.), 
Ρώμη. 

= ΕϊνίδΙ& (ϋ δίικϋ Βΐζαηΐίηί β δΐ&νΐ, (περ.), Ιταλία. 

= (περ.), Βρυξέλλαι. 
— 8ϋάθδ1 - ΚοΓδοΙιιιαρίϊη (περ ), Γερμανία. 

= ΤΓ3ν&ΙΙΧ οΐ ΜβΙΠΟΪΓΟδ (περ.), Ρ3ϊ*Ϊ8. 

= ΖοίίδθΚπίΙ ίϋτ Β^ΙΚαηοΙο^ίο (περ.), Γερμανία. 

Α' - ΓΕΝΙΚΑ 

*Α ® ά μ η Μ., Εισαγωγή στην Ιστορία τής Βυζαντινής μουσικής μέ βάση τά μουσικά 

χειρόγραφα, Δελτίο 5α, 19Β2, σσ. 69-75. 

'^μαργιανάκη Γ., Τΐιβ ΟΙΐΓΟίη&Ιίο Μοάβδ, «)ΟΒ 317, 1982, σσ. 7-17. 

(3 μ γ ϊ ά ί β Μ., Αρρτοοίιβ «Κβ&ΗδΙο» ιίβηδ 13 ΚορΓΟδοπΙαΙΐοη ύυ πιβΙΐδΓηοδ, «ίϋΒ 
32/5, 1982, σσ. 495-502 + 4 πίν. 

Διονυσίου, μητροπ. Σερβίων καί Κοζάνης, Οί ύμνοι τής Εκκλησίας, ΡΕΙΙ 2, 1981, 

σσ. 187-203. 

Κ φ ρ ά Σ., Ιωάννης Μαίστωρ ό Κουκουζέλης καί ή έποχή του, ΙΠΕ'ΔΣΒΣ II, σσ, 973- 

984. 

£ ίο τ σ ά κ η Δ., Αστρονομία καί Αστρολογία στό Βυζάντιο, Άθήναι 1983, 8ον, σσ.96. 

^1 έ ν τ ζ ο υ - Μ ε ϊ μ ά ρ η Κ., Ή παρουσία τής γυναίκας στίς ελληνικές έπιγραφές άπό 
τόν Δ' εως τόν Γ μ.Χ. αί., Παρουσία 1, 1982, σσ. 232-253. 
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Μ ε τ α λ λ η ν ο ΰ Γ. Δ., Τό πρόβλημα τής αγωγής ύπό τό φως τής διδασκαλίας των Τριών 

Ιεραρχών, Κοινωνία ΚΔ'/1-2, 1981, σσ. 71-75 και 186-207. 

Μουίδορουΐοδ Ε., Μοά&Ι «ΕΙΗοδ ίη Βγ/,&ηίϊηβ Μυδϊο. ΕΙΙιίο&Ι Τι^ΟΠΐοη &ηά 

ΑβδΙΗβΙΐοειΙ Ρι·οΙ>Ιβΐϊΐ3ΐ1ο>, .ΙΟΒ 32/7, 1982, σσ. 3-6. 

Μπόμπου-Σταμάτη Β., Ανέκδοτες πληροφορίες για τον Ιωάννη Δαμοδό (1697- 

1755;) καί τις σπουδές του στην ΤΤάδοβα, ΚΧ 4, 1980-82, σσ. 153-173. 

Παπασπύρου-ΚαραδημητρίουΕ., 'Ο Δημήτρης Λουκόπουλος καί τό έργο 

του, ΔΙΕΕ 23, 1980, σσ. 565-609. 

Σ ο ύ τ ζ ο υ Δ.Σ., Οί Φαναριώτες καί ή Βυζαντινή παράδοσίς, ΔΕΓΕ 1, 1979, σσ. 65-72. 

Στάθη Γ.Θ., Συμπόσιον περί Βυζαντινής μουσικής, Θεολογία 53, 1982, σσ. 749-763. 

— «Δειναί θέσεις» καί «έξήγησίς», Θεολογία 53, 1982, σσ. 764-782 /8 πίν. 

Τωμαδάκη Ν. Β·, Νεοελληνικά δοκίμια καί μελ.έταί, τ. Β', έν Άθήναις 1983, δον, 

σσ. δ -{- 383. 

Β' —ΛΟΓΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
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ζ&ηΐίιιηι : Α 8ΐγ1ϊδΙίο Αη^ίγδΐδ οί Λθ Τίπιοτίοη (οΗ. 6-10), ΒΜ08 8, 1982, σσ. 

■29-45. 
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— Βασιλείου ΙΙεδιαδίτη έκφρασις άλώσεως άκανθίδων, Ήπειρ. Χρον. 23, 1981, σσ. 

284-298. 

ΚδιίδδίΓΟδν., Α ΘοηΐΓΐ&ιιϋοη Ιο ίΐιβ ΕχδοΙ Ό&ϋη^ οί ΙΙιβ ϋβΒΐΙι οί ίΐιβ Βγζ»η- 

ϋηβ ΙΙκΙοΓίΛη ΝϊοβΙ&δ ΟΙιοηί3ίθδ, <ίϋΒ 32/3, 1982, σσ. 83-91. 



Βιβλιογραφία 629 

Κεχαγιόγλο υ Γ·, 'Ο Βυζαντινός καί μεταβυζαντινός Συντίπας: για μια νέα έκδοση, 
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Κ ο I ζ ϊ α -Ρ α η I ο 1 ϊ Ρ., Όίΐδ Ρρ&8πΐθπί 570 <3βδ 81οΠίβΓ5 ΚΙβαπΙ+βδ απιΐ (Ιίβ Ργο- 
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ν&Ιορβ<3. 36 καί Μ&γο. Ογ. 507, Παρουσία 1, 1982, σσ. 186-195 + 4 πίν. 



630 Βιβλιογραφία 
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Κεχαγιάγλου Γ., 'Η λογική τής διήγησης στα βυζαντινά δημώδη άφηγηματικά 
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Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 31-41. 

V α γ ζ ο δ 0., Εα ροΐϊΐϊηιιβ (ΙγηαδΙιςυβ άοδ Εοιηηόηβδ ε! άβδ Αη§βδ, Ια ρτόίϋοΐ,ϊοη 
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1981-1982, σσ. 379-397. 

Σπανάκη Σ. Γ., Τα άποστραγγιτικά έργα του λασιθιωτικοΰ κάμπου, ΠΔ'ΚΣ Β', 

σσ. 440-448. 

8 1 γ 3 I ο 5 Α. Ν., Εβ Οαβί - Αρβηδ άθδ ΑναΓδ, .ΙΟΒ 30. 1981, σσ. 113-135. 

8ΐΓ&Ιο\ΐ(ί3ΐιΐ \ν Β ί ί, β ϋ., ΤίΐΘ Ρ31π3γο1ι (ΡΒοΙΐοδ) αηά ΐΒβ Ρπηοο (Βοιϊδ), 
Βοο&Ηηβ, Μαδδ. 1982, 12*% σίΤ. 102. 

8ίγ1Ϊ3ηου Α., Αη ΙιηροΓίαηΙ νβηοΐΐαη Μ&ρ οί ΟοΙβ ΒαιΊοΙοηιβο άβΙΗ 8ο- 
Πβίΐΐ, 03. 1480, ΠΔ'ΚΣ Β', σσ. 476-483+3 πίν. 

Τ 3 γ γ ΐ Β Ο ΰ & Β Π £ ΐ η Μ., 'Ο λιβάς τής Τραπεζούντας καί το τμήμα τής άνατολι- 

κής Μαύρης Θάλασσας στις αρχές του 16ου αίώνα, μετάφρ. Γ. Μαυροχαλυ- 

βίδη-Γ. Παντελίδη Επιμέλεια μεταφρ. καί σημειώσεις Ε. Μπαλτά, ΔΚΜΣ 

2, 1980, σσ. 121-182. 

Τζαμαλή Α. Π., Τά νομίσματα τής Φραγκοκρατίας 1184-1566, Αθήνα 1981, 12ον, 
σσ. 232. 

Τούρτα Α., Νεκτάριος καί Θεοφάνης οί Άψαράδες καί ή μονή του Προδρόμου στδ 

νησί των Ίωαννίνων, Ήπείρ. Χρον. 22, 1980, σσ. 66-88+4 πίν. 

Τδοιΐ£3Γ3ίϊΐδ Ό., Εοοηοπιΐο ηηά ΕνθΓγά&γ Εΐίο ΐη ΒγζαηΙίηβ Ογοί,β Βιτοα^ίι 

ηαιηΐδΠΐ&Ιϊο Ενϊάβηοο, «ΓθΒ 32/3, 1982, σσ. 457-465 + 1 πίν. 

Τ ω μ α δ ά κ η Ν. Β, Τό χρονικόν των Τόκκων και αί τύχαι τής Γλαρέντζας (1407- 

1422), ΕΕΗΜ 1, 1982, σσ. 29-35. 

Ραίου Γ08 Ο. - ΚτΐδοΗθΡ Τ., «ΙοΙιαηηβδ Κ&ηίαΐίυζοηοδ Οβδοΐιΐοΐιΐθ ϊίΒβΓδοΙζΙ 
υη(1 βΡίέυίβΓΐ νοη—. Εγ81θγ Τβϋ (Βυοίι I), $ΗιΗ.£3ΐ*ί 1982. 8ον, σσ. νΐΙ+334. 

ΡΒϊΠρρίάβδ Μ., ΤΒβ Ρηΐΐ οί ΟοηδΙαηΙΐηορΙβ: ΒΐδΗορ Εβοηβτά βηά Πιο ΟγθοΙι 
ΑοοοιιηΙδ, ΟΚΒ8 22, 1981, σσ. 287-300. 

Η383ΪοΙΪ5 I. Κ., 8\ι1ΓοΓ£3ηίζζ&ζίοηβ, ΐηοοΓροΓ3ζΐοηβ δοοΐαίο β ϊάβοΐο^ϊα ροΙΗΐοη 

(Ιβί Ογοοι α Ναροΐΐ (άαΐ XV 3ΐΐ3 ιηβία <3ο1 XIX δοο.} ΕΕΦΣΙΙΘ 20, 1981, σσ. 

409-452. 

Χιδίρογλου Π., ΈξισλαμισμοΙ στην Κρήτη, ΙΙΔ'ΚΣ Γ', σσ. 336-350. 

ΟΙΐΓίδΙϊίΙβδ V., ΤΗβ Εαΐίΐδ οί ΙΒβ Μοδίθίτΐδ οί ΟοΙθ ΐη ΙΗβ Αβ£β3η 8θ3. ΡΪΓ3- 

ογ ηηά ΘοηςυοδΙ, Βγζ3ηΙΐοη 51, 1981, σσ. 76-111. 

— ΤΒβ ΙΐΏ3£β οί Πιο 8ϋά3πβδο ΐη ΒγζβηΙΐηο 8οιπ·οεδ, Βγζ3ηίΐηοδΐ3νΐθ3 43, 1982, 
σσ. 8-17. 

— Τ\νο ρ3Γο11β1 ηανηΐ ρηίάοδ οί Πιε ΙεηΠι οβηΙιιτγ: (3ιι<14Γη3’5 άοοαϊηοηΐ αηά 
Εβο νΐ’δ Ν»ιπη3θΗίθ3. Α 81υάγ οη Βγζ3ηΙΐηο 3η<1 ιηοδίοπι ηηνβΐ ρΓβραΓβάηβδδ, 
θΓ3βοο-ΑΓ3Βΐο& 1, 1982, σσ. 51-103 + 30 είκ. 

ΟΙϊΓγδθδΙοηιΐ(Ιβ5 <Ε, Ιΐ3!ϊ3η \¥οιηοη ίη ΟΓοεοβ ΐη Πιο ΙδΙβ ΡοαΓίεοηΠι 3ηά 
β3τΙγ ΡίΓΙββηΠι ΟοηΙαποδ, Κ8Β3 2, 1982, σσ. 119-132. 

Χρυσού Ε., Ιστορικά στοιχεία για την "Ηπειρο σέ σημείωμα του κώδικα 0γοιιι\νβίΐ 
11, Ήπειρ. Χρον. 22, 1980, σσ. 58-65. 
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X ρ υ π ο 0 Ε., Συμβολή 

ΤΙπειρ. Χρον. 23, 

— Ή έπιβίωση τού 

σσ. 537-549. 

στήν ιστορία τής Ηπείρου κατά τήν πρωτοβυζαντινή εποχή, 

1981, σσ. 9-113. 

κοινού των Κρητών στήν πρωτοβυζαντινή εποχή, ΙΙΔ'ΚΣ Β', 

Η'- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Αλιπράντη Ν. X., Κληρικοί τής Πάρου επί Τουρκοκρατίας. Χωρεπίσκοποι καί 

ηγούμενοι, ΡΕΠ 2, 1981, σσ. 501-523. 

Ά τ ε ση Β. Γ., μητροπ. πρ. Λήμνου, ΤΙ ιερά μητρόπολις Τμβρου καί Τενέδου άνά τούς 

αιώνας, ΕΘ 2, 1981, σσ. 429-505. 

— Έπισκοπαί καί επίσκοποι τής εκκλησίας τής Ελλάδος άπό τού 1800 μέχρι σήμερον, 

ΕΘ 3, 1982. σσ. 971-1037. 

V Γ }Γ Ο η ί 5 δ., .Ιγ., Τΐΐθ ΗΪ8ΐθΓγ οί Ι.ϊΐβ ΟτΓββΙί Ρβ,ΙΠίΙΓΟίΐ&Ιβ οΐ 36Γϋδ&1θΠ1 35 Γθί- 
ΙβοΙοά ΐη Εοάβχ Ρ&ΙπβΓοΗΐοιίδ Ν° 428, 1517-1805, ΒΜ08 7, 1981, σσ. 29-53. 

Γ ι α ν ν ο ύ λ α X. Ε., Τστορία τής ΐεράς Μητροπόλεως Άξώμης (άπό το 328 μ.Χ. μέ¬ 

χρι σήμερα). Συμβολή στήν ιστορία του Ελληνισμού τής Αιθιοπίας, ΕΘ 2, 1981, 

σσ. 5-427. 

Γ λ α β ί ν α Α. Α., Τό μοναστήρι τής * Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, Θεσσα¬ 

λονίκη 1983, 8ον, σσ. 125 {ΕΕΘΣΠΘ παρ. 33 τού 26ου τόμου 1981). 

Δανιηλίδου Α., Ή ιερά Μονή τής * Αγίας Τριάδας Χάλκης, ΕΘ 2, 1981, σσ. 

995-1023. 

Δ ε τ ο ρ ά κ η Θ. Ε., Νοταρίακές πληροφορίες για τό μοναστήρι τοϋ Σωτήρος Χριστού 

τής Χαλέπας, Προμηθεύς ΙΙυρφόρος, τεύχος 32, 1982, σσ. 307-318. 

ΟβΓΠθίΓ&οορουΙοδ Ρϊΐ. Α., Οη Ατδβηίοδ, ΑΓθίιί)ϊδίιορ οί ΕΙ&δδοη, Βγζ&η- 

Ιϊηοδίβνϊοδ 42, 1981, σσ. 145-153. 

Ζαχαροπούλου Ν. Γ., Ή Εκκλησία στήν Ελλάδα κατά τή Φραγκοκρατία, 

Θεσσαλονίκη 1981, 12ον, σσ. 296. 

Μακ ρ ή Σ. Γ., Μελέτιος ό έξ Τωαννίνων, μητροπολίτης Αθηνών, ΡΕΠ 2, 1981, σσ. 

379-391. 
Μανούσακα Μ. I. — Παναγιωτάκη Ν. Μ., ΤΙ φιλομεταρρυθμιστική δρά¬ 

ση τού Φραγκίσκου Πόρτου στη Μοδένα καί στή Φερράρα καί ή δίκη του άπό τήν 

ιερά εξέταση τής Βενετίας (1536-1559), Θησαυρίσματα 18, 1981, σσ. 7-119. 

Μπουμπουλίδου Φ. Κ., Ανέκδοτα έγγραφα περί τής εν Λεύκαις Πάρου μονής 

άγιου Τωάννου τού Θεολόγου, ΕΕΒΣ ΜΕΓ, 1981-1982, σσ. 163-200. 

Μπρούσκαρη Ε., Εμπορικές περιπέτειες τού μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Γαβριήλ 

Σεβήρου. Μία επιστολή τού Μιχάλη Σβηροΰ (1612), Θησαυρίσματα 18, 1981, σσ. 

307-324. 

Παπαδάκη Α., "Αγνωστες άρχειακές ειδήσεις γιά τό κρητικό μοναστήρι τού 'Αγ. Ι¬ 

ωάννη τοϋ Φαραγγίτη (1499-1622), Θησαυρίσματα 19, 1982, σσ. 131-146. 

Π ο λ έ μ η Δ. I., Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τής μητροπόλεως Εφέσου κατά τόν δέκατον 

έκτον αιώνα, ΕΕΒΣ ΜΕ', 1981-1982, σσ. 313-363. 

Ρεμούνδου Ε., Κατάλογος Λατίνων αρχιεπισκόπων καί μητροπολιτών Νάξου 

(1252-1974), ΔΕΓΕ 3, 1982, σσ. 125-160. 

81τ&Ιου<Ι&Ιίΐ“\νΤιίΙβ ϋ., Ρ&Ιγϊ&οϊι ΡΗοΙϊοδ οί Οοηδί&ηϋηορίο, ΙΙΐδ Εϊίβ, 
8οΚοΐ3ΐΊγ ΟοΓίΓΪΚυΙΐοηδ, &ηά ΕοΡΓθδροηίΙβηοο Ιθ£β11ΐθΓ \νΐΙΙι ΤΓ&ηδΠϋοη οί 

ίΐίΙγ 1\νο οί ΙΙΐδ ΕθΙΙβτδ, ΒΓοΜίηβ, Μ&δδ. 1981, 12°ν, σσ. 234. 

27 - 2 - 1984 
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Τ σ ο ύ κ ο υ Λ., Ίερομονάχου, 'Ο παπα-Μελέτιος καί ή Ιερά Μονή Παναγίας 'Τψενής, 

Ρόδος 1082, 8ον, σσ. 88 + πίν. 

Τ <ο μ α 8 ά κ η Ν. Β., Κρήτες αρχιερείς ύπηρετήσαντες έξω τής Κρήτης (1453-1976), 

ΠΔ'ΚΣ Γ, σσ. 312-335. 

— Περί τινων λογιών Κρητών Άγιοταφιτών (1753-1955), Κρητολογία 12-13, 1981, 

σσ. 85-91. 

— Σημείωμα περί των έν Ήλιδι Βυζαντινών Επισκοπών Μορέως(ή Μορέου) καί Βω- 

λένης (Βολαίνης, Ωλένης), ΕΕΗΜ 2, 1983, σσ. 12-14, 

Ργ τΐμοδ Α., ΘααηοΙο ΒηιΊη&ιη 0&Η1)γο οοηοββυ ΐΐ οοηοίΐίο (Β ί,ΐοηβ II (1274)? 

Κ8ΒΝ 17-19, 1980-82, σσ. 247-265. 

Θ' - ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ 

Ά β ρ α μ έ α Α., Εη Πια οαΐΐβ άθ 8αϊηΙ ΟΐΓΪδΙορίκ; οη Οι+οβ 5 Γέροηηο 
τηβδοΒγζ&ηΙϊηθ βΐ ΓβνβοΗβ άο Ε&οβάέηιοηΐθ αυ (ΙόΗυΙ (Ιιι Χ« δΐέοΐβ, Οθο^γ»- 

ρΒίοη Βγζ&ηΙϊη&, Ρ&πδ 1981, σσ. 31-36+1 ττέν. 

Ά ν δ ρ ι α ν ά κ η Μ., Τρία άνέκδοτα κείμενα γιά τόν άγιο Ιωάννη τόν Ερημίτη, Παρ¬ 

νασσός 24, 1982, σσ. 395-408. 

Ά σιατίδη Α. Κ., Ό νεομάρτυς Πέτρος ό Τραπεζοόντιος, ΑΠ 37, 1982, σσ. 133- 

141 + 2 πίν. 

Γλαβίνα Α. Α., Ανέκδοτος βίος τοϋ αγίου Διονυσίου, Ιδρυτή τής ίεράς μονής αγίας 

Τριάδος Όλύμπου, Γρηγόριος ό Παλαμάς 66, 1983, σσ. 18-30. 

— *0 άγιος Διονύσιος ό έν τω Όλύμπιρ, Θεσσαλονίκη 1981, δον, σσ. 134 (ΕΕΘΣΠΘ, 

παρ. άρ. 30 τοΰ 26ου τόμου). 

Γόνη Δ. Β., Νεοελληνικά! μεταφράσεις - διασκευαί τίΰ μαρτυρίου τοϋ Αγίου Ίωάν- 

νου τοϋ Νέου τοΰ έν Λευκοπόλει, συνταχθέντος ύπό Γρηγορίου Τσάμπλακ, Θεολογία 

53, 1982, σσ. 227-249. 

Δετό ράκη Θ., νϊθ ίηέάίΐο άβ Οοδίη&δ Ιο Μβίοάο, ΒΗΟ 3946, ΑΒ 99, 1981, σσ. 

101-116. 

— Ό κρητικός νεομάρτυρας Μάρκος Κυριακόπουλος καί ή ανέκδοτη ακολουθία του, 

ΠΔ'ΚΣ Β', σσ. 67-87. 

Δημητροκάλλη Γ. - Φάλμπου Φ., Περί τοϋ Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου (καί 
οόχΐ Κωνσταντίου) τοϋ Ρώσου, Θεολογία 53, 1982, σσ. 1150-1156. 

Δημητρακοπούλου Φ, Α., Γεώργιος ίερεύς Παπαδόπουλος έκ Σούδας καί ό πα¬ 

ρακλητικός εις την Θεοτόκον κανών του, ΠΔ'ΚΣ Γ', σσ. 53-68+2 πίν, 

Ε ύ θ υμίου Γ. X ρ., Κωνσταντίνος Βραχωρίτης (Κοσμάς ό Αίτωλός). Συμβολή είς 

την έρευναν περί τόν άγιον Κοσμάν τόν Λίτωλόν, Άθήναι 1983 (Άνάτυπον έκ τού 
πϊ.ρ. «Εκκλησία»). 

Θ έ μ ε λ η X. Μητροπ. Μεσσηνίας, Εύβοϊκή Αγιολογία, Θεολογία 53, 1982, σσ. 346-416. 

Ε 3 ΐϊ» ρ $ ι ά ϊ δ Ο., Πίΐδ λΥαη^βΓ (Ιβδ ΙιβΠϊβρη Ιο&ηηϋίίοδ ϊη (Ιβγ ΚϊγοΗβ άρδ Ενηη- 
ββΐΐβίθη ,ΙοΒηηηθδ ϊη ΕρΒβδΟδ, ΑΒ 100, 1982, σσ. 429-430. 

Λαμψίδου Ό δ., ’Ανέκδοτον κείμενον περί τοΰ Αγίου Λαζάρου Γαλησιώτου, Θεο¬ 

λογία 53, 1982, σσ. 158-177. 

Μαρκοπούλου Α., Βίος τής αΰτοκρατείρας Θεοδώρας (ΒΗΟ 1731), Σύμμεικτα 5, 

1982, σσ. 249-285. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ' 41 
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Ν ο ύ τ σ ο υ Π. X., “Ιωάννης ό Καρπάθιος. Πυθαγορισμός καί χριστιανικός άσκητισμός, 

Καρπ. Μελ- 2, 1981, σσ. 29-43. 

Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου Ε., "Αγνωστη ακολουθία στον "Αγιο Κα- 

συχνό τον Ρωμαίο, ποίημα του «Κρήτης» (Νικηφόρου του Μοσχοπούλου), Δίπτυχα 
2, 1980-81, σσ. 119-147 + 4 πίν. 

Σχίζα Θ. Ε., Ακολουθία του όσιου και θεοφόρου πατρός ημών Πανηγυριού του Θαυ¬ 

ματουργού, ΚΣ 45, 1981, σσ. 277-304+4 πίν. (σσ. 305-308). 

Τσουγκαράκη Δ., Ιωάννης Κρήτης, Αριάδνη 1, 1983, σσ. 37-40. 

Τωμαδάκη Ν. Β., Κρήτες νεομάρτυρες, ΙΙρομηθεύς ό ΓΙυρφόρος 4, 1980, σσ. 323-326. 

— ϋη ηβοηι&ΓΐΐΓβ ογοΙθβο &ηοηΐηιο ίη Αΐθ55&η(ΐΓΪ& άΈ^Ηΐο (1811) β υη& ηοΐ» 

&£Ϊθ£Γ&ίϊο,3. άβΐ Ρ&ίπ&Γοει Τβοίϋο, ΑΒ 100, 1982, σσ. 737-741. 

Γ—ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΗ 

“Αγγελίδου X., Ή περιγραφή των άγίων Αποστόλων άπό τον Κωνσταντίνο Ρόδιο. 

“Αρχιτεκτονική καί συμβολισμός, Σύμμεικτα 5, 1983, σσ. 91-125. 

Αοϊιΐπϊ&δίοτι - Ροίδΐηΐ&ηου Μ., ΤΗβ Βγζ3ηίίηβ ΧΔ^β.11 Ρ&ίηΙϊη£5 οί νΐα- 

οΙιβΓη& Μοη38ΐβΓγ (Αγθ& οί Αγ1&), ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 1-14+17 πίν. 

Βασίλάκη - Μαυρακάκη Μ., *0 ζωγράφος Ξένος Διγενής καί ή εκκλησία 

των 'Αγίων Πάντων στα “Απάνω Φλώρια Σέλινου της Κρήτης, ΠΔ'ΚΣ Β', σσ. 

550-570+16 πίν. 

— 8&ΐηΙ Ρΐιειηουρϊοδ: ΟιιΚ &η<3 Ιοοηο£Γ&ρίιγ, ΔΧΑΕ10,1980-81, σσ. 223-238+12 πίν. 

— Ό ζωγράφος "Αγγελος Άκοτάντος: τό έργο καί ή διαθήκη του (1436), Θησαυρί- 

σματα 18, 1981, σσ. 290-298 + 6 πίν. 

— λΥβδΙβΓη Ιηίΐυβηοβδ οη ίΐιβ Γουτίθβηΐΐι Οβηίιιτγ ΑγΙ οί Οβίθ, δΟΒ 32/5, 1982, 

σσ. 302-311 + 4 πίν. 

Βελένη Γ., Ή κεραμοπλαστική διακόσμηση σαν τοίχοδομική λύση στα βυζαντινά 

κτίσματα, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 901-906. 

— Οί "Αγιοι “Απόστολοι Θεσσαλονίκης καί ή Σχολή τής Κωνσταντινούπολης, ΙθΒ 32/4, 

1982, σσ. 457-467+7 πίν. 

Βελισσαρ ίου II., Τοπογραφικά Βελιγόστιδος. Κριτική θεώρησις έπόψεως Στεφά¬ 

νου Δραγούμη, ΕΕΒΣ ΜΕ', 1981-1982, σσ. 239-252 + 12 πίν. 

— Οικιστικά τοϋ Βυζαντινού Λεονταρίου “Αρκαδίας, ΙΟΒ 32/4, 1982, σσ. 625-637. 

Βοκοτοπούλου II. Λ., Πρώιμες κρητικές είκόνες οτήν Λευκάδα καί την Κέρκυρα, 

Κερκ. Χρ. 26, 1982, σσ. 164-171+4 πίν. 

— Ό Ναός του Παντοκράτορος στδ Μοναστηράκι Βονίτσης, ΔΧΑΕ 10, 1980-81, σσ· 

357-378+12 πίν. 

— Τό λάβαρο τοϋ Φραγκίσκου Μοροζίνι στό μουσείο Οογγθγ τής Βενετίας, ΘησαυρΓ 

σματα 18, 1981, σσ. 268-275 + 2 πίν. 

— Παρατηρήσεις σέ είκόνες τοϋ “Εμμανουήλ Τζάνε, ΠΔ'ΚΣ Β', 1981, σσ. 17-22+11 πίν. 

V οοοίορουΐο® Ρ. Ε., ΤΙιο Κοίθ οί Γοηδίεϋΐΐΐαοροΐϊΐβη ΑΓοΙιΗβοΙυΓβ άυπη£ ίΐιβ 

Μΐάίΐΐβ οηά Ε&ίβ Βγζ&η1ΐηβ Ρβηοά, ΙόΒ 31/1, 1981, σσ. 551-573 + 4 πίν. 

Βοκοτοπούλου Π. Λ., Οί μεσαιωνικοί ναοί τής Θεσσαλονίκης καί ή θέση τους στά 

πλαίσια τής Βυζαντινής ναοδομίας, Θεσσαλονίκη 1982, σσ. 97-110 + 12 πίν. 

νοοοίοροιιΐοδ Ρ., ΙοόηβΒ άβ Μίοϊιβΐ Ό&ηΐ3ΐΕΐάηο8 ό ΘογΙοιι, ΒγζαπΙΐοη 53, 

1983, σσ. 36-51+9 είκ. 

Βολανάκη I. II., *0 είς Άποδούλου Άμαρίου βυζαντινός ναός του *Αγ. Γεωργίου 

Ξίφηφόρου, ΠΔ'ΚΣ, Β', σσ. 23-66+37 πίν. 



Βιβλιογραφία 643 

Γ α β α λ « Α. Σ., 'Ο άετός είς τήν Ελληνικήν Έραλδικήν, ΔΒΓΕ 1, 1979, σσ. 57-64. 

Ο α 1 8 ν » γ ϊ δ Ο., Απ Τι·οπ \νϊ11ι ΐΕβ «ΕρίπίΜοδ» Ηγπιη ϊπ ΙΗε ΒθηΜίϊ Μιΐδβιιτη, 

ΔΧ-ΑΕ 10, 1980-81, σσ. 85-94 + 2 πίν. 

— ΤΙιε Ιοοη ίη Ιΐιβ ΕϊΓο οΓ Πιο ΟΗιιγοΙι (Ιοοηο^ΓίψΙιγ οί Κοίϊ^ϊοηδ XXIV, 8), Εβί- 

άοη 1981, δον, σσ. 43 + 48 πίν. 

Γαρίδη Μ. — ΙΙαλιαύρα Θ., Συμβολή στην είκονογραφία Νεομαρτύρων, Ήπείρ. 
Χρον. 22, 1980, σσ. 169-205 + 8 είκ. +24 πίν. 

Ο 8. γ ΐ (1 ϊ 8 Μ., Εβδ 0+&η(1β8 Εΐ&ρβδ άβ Ια ρβΐηΙιΠΌ ιηυταΐβ βη Ερΐτβ αιι XVI® δΐέοΐβ. 

Εοδ ρβΐαΙιΐΓβδ Γηπταΐβδ άβδ τηοηαιηοηΐδ άαηδ ΠΙε άυ Ιαο (Ιο ^ηηίηα, Ήπειρ. 

Χρον. 24, 1982, σσ. 151-175 + 12 πίν. 
Γ κ ι ο λ έ Ν., "Ενα είκονογραφικό παράλληλο των μωσαϊκών του τρούλλου της Ροτόντας 

τής Θεσσαλονίκης, Παρουσία 1, 1982, σσ. 123-1374-6 πίν. 

— Οί τοιχογραφίες του Άγ. Πέτρου Πύργου Διροΰ στη Μάνη και ή ιδιόμορφος είς 'Ί^.- 

δου κάθοδος, ΑΣ 6, 1982, σσ. 134-161+πίν. 

Γ ο ύ ν α ο η Γ., Οί τοιχογραφίες τοΰ 'Αγ. Ιωάννη Θεολόγου τής Μαυριώτισσας στήν 
Καστοριά, Μακεδονικά 21, 1981, σσ. 1-75+32 πίν. 

— Γραπτοί «πόλοι» τής Μονής Λειμώνας, Ελληνικά 33, 1981, σσ. 282-309+16 πίν. 
Γουργιώτη Γ. Κ., Πρώιμα μεταβυζαντινά κεραμεΐκά, Αρχαιολογία 1, 1981, σσ. 74-76. 

— 'Ο βυζαντινός Τύρναβος, Αρχαιολογία 8, 1983, σσ. 64-68. 

Γρίτσοπούλου Τ., Τό μοναστήριον των 'Λγ. Αναργύρων τής Λακωνίας, ΑΣ 6, 

1982, σσ. 456-518 + πίν. 

Δετοράκη Θ. Ε., "Ενα άγνωστο μοναστήρι τοΰ 'Αγίου Μηνά, Κρητολογία 12-13, 

1981, σσ. 101-112. 

Δέλλιου X. I., Βυζαντινοί καί Μεταβυζαντινοί Ναοί τής Ελλάδος, Θεσσαλονίκη 1982, 

4ον, σσ. 63 +πίν. 

Δημακοπούλου I., Παραστάσεις εκκλησιών τής Κωνσταντινούπολης, τής Βενετίας 

καί τής Κρήτης σέ φορητές μεταβυζαντινές εικόνες, ΔΧΛΕ 10, 1980/81, σσ. 181- 

198+8 πίν. 

Δρανδάκη Ν,, Οί τοιχογραφίες τοΰ δεύτερου στρώματος στον "Αγιο Νικήτα τής Κη- 

πούλας, ΔΧΑΕ 10, 1980-81, σσ. 239-258 + 6 πίν. 

— Δύο έπιγραφές ναών Λακωνίας τοΰ Μιχαήλ Αρχαγγέλου (1278) στόν ΙΙολεμίτα 

της Μάνης καί τής Χρυσσφίτσσας (1290), ΑΣ 6, 1982, σσ. 44-61+πίν. 

ΌΓθδδογϊ&ηηϊ Ρ. Α., Α Ρ&ϊγ ο! ΒνζαηΙϊηο Οοινηδ. ννϊίΐι & Μβία11ιΐΓ£Ϊο&1 

ΙηνθδΙί^&Ιΐοη Βγ Ο. ,Ε ν&Γουί&Ιιΐδ, .ΙΟΒ 32/3, 1982, σσ. 529-538+4 πίν. 

Εθνικόν "Ιδρυμα Ερευνών, Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών. Παράλιος Κυπριακός χώρος. 

Αποδελτίωση πηγών καί καταγραφή μνημείων (μέσα Ιίου-τέλη 13ου αί.), Αθήνα 
1982, δον, σσ. κ'+172. 

Είζβο^ίου Κ., (^υβΐηυβδ Γβιη&Γηυβδ 8κγ Ιοδ ροΓίταΗδ Γϊ^υτόδ ϋαηδ Ιβδ έ^ϋδθδ άβ 

ΜΐδίΓδ, 3όΒ 32/5, 1982, σσ. 513-521+6 πίν. 
Θβοχαρίδου Γ., Μία έξαφανισθεϊσα σημαντική μονή τής Θεσσαλονίκης. ΊΙ μονή 

Φιλοκάλλη, Μακεδονικά 21, 1981, σσ. 319-350. 

Θεοχαρίδη Π., Προκαταρκτική θεώρηση των βυζαντινών φάσεων τοΰ περιβόλου τής 
Μονής Ξενοφώντος Άγ. "Ορους, 30Β 32/4, 1982 σσ. 443-445. 

Ιΐϊοροιιίου - Κ ο £ α η Τ 1ι., Ο^ιιβίςυοδ ΪΓβδίΐϋβδ οβΓ&οΙόπδΙϊφίβδ (Ιβδ έ§1Ϊ5βδ 

ΕχζαηΙΐηβδ ιΐιι Μ&§ηβ, ΓίΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 207-220+4 πίν. 
ΤΕέοοΙι&ΓΪδ Μ., Εβδ ίοόηβδ - ρογΙγΜΙ» (Ιβδ ΒαΐηΙδ οη Οι+οβ ααχ Χβ - XI® δϊόοΐβδ, 

ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 795-806+9 πίν. 
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Ί ω α ν ν ί δ η Α., 'Ο συμβολισμός τοϋ χρυσοΰ φόντου στα Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αρχαιο¬ 

λογία 1, 1981, σσ. 41-45- 

— 'Ο βυζαντινός ιππόδρομος στην Κωνσταντινούπολη, Αρχαιολογία 4, 1982, σσ. 39-47, 

Καζανάκη - Λάππα Μ-, Οί ζωγράφοι του Χάνδακα κατά τό 17ο αιώνα. Ειδή¬ 

σεις από νοταρίακά έγγραφα, Θησαυρίσματα 18, 1981, σσ. 177-267 + 2 πίν, 

ΚαΠί^αδ Μ., ΡϊΙ&ηΙπ ΑοπΙβηϊ, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 227-228. 

Καλοκύρη Κ. Δ., Χρονολόγηση των τοιχογραφιών καί αποκάλυψη τοΰ ζωγράφου της 

Μονής Μαρδακίου Μεσσηνίας, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 229-236 + 3 πίν. 

Καρακατσάνη Α., Κάποιες παρατηρήσεις για τις σκηνές μαρτυρίων στις βυζαντι¬ 

νές εκκλησίες, ΔΧΑΕ 10, 1980-81, σσ. 161-164, 

Κατσαροΰ Β., Μία άκόμη μαρτυρία γιά τή βυζαντινή Μονή τοΰ Κρεμαστού, 

Κληρονομία 12, 1980, σσ. 367-388. 

— Οΐ τοιχογραφίες τοΰ ναοΰ τοΰ *Αγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου στό Εύπάλιο Δωρίδος, 

ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 237-252 + 7 πίν. 

— Μία ερειπωμένη εκκλησία μέ «άνεικονικό» διάκοσμο στό χωριό Στάμνα της Αιτω¬ 

λίας, ,ΙΟΒ 32/5, 1982, σσ. 397-406+2 πίν. 

ΚβρβΙζϊδΥ., ΤΓ3άίίΐοη Ιοοηο^Γ&ρΜςυβ βΐ Οβ&Ιΐοη ά&ηδ υηβ δοβηβ άβ οοπιιηυ- 

ηίοη, ,ΙΟΒ 32/5, 1982, σσ. 443-451 + 4 πίν. 

Κ ΐ ί δ ΐ 1ε ΐ - Ρ&η&^οροηΐοδ Β., Μβάϊβν&Ι ΑτοΙιΐίβοΙυΓβ ΐη Οτββοβ: λνβδίβπι 

Μοη^δϋο Ογ(1θγ8 ϊη Μιβ Ε&Ιίη 81&ίβδ ίοηηβά οη Βγζαηίΐηβ ΤοπίΙογυ, ΠΙΕ' 

ΔΣΒΣ II, σσ. 273-288-}-10 πίν. 

Κ ο ρ δ ώ σ η Μ., Ένα Λακωνικό βυζαντινό Κάστρο τοΰ όγδόου αιώνα, ΑΣ 6, 1982, σσ. 

259-267. 

Κοιιιηουΐϊάβδ <ί. Α., ΜβΙη-ΒγζηηΓιηβ ΟΙϊιιγοΙιθβ &η(Ι ΑηΙΐςυΐΙΐβδ οί ΙΙιβ Ερ&Γ- 

ο1ίΪ3 ο£ ΕνηΙηηΐη ΐη ΟβηΐΓβΙ ΟΗββοβ: Πτδί ρΓβ1ΐιηΐηαΓγ ΓβροΓί, ίθΒ 32/6,1982, 

σσ. 263-265. 

Κουνουπιώτου-ΜανωλέσσουΕ., Νέες τοιχογραφίες στό Γεράκι, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ 

II, σσ. 305-324+18 πίν, 

Κρί γκα Ε. I., Ανατολικές καί άνατολίζουσες Βασιλικές τής Ελλάδας, Αθήνα 1982, 

δον, σσ. 80 + 30 πίν. 

Κ υ ρ ι α ζ ο π ο ύ λ ο υ Β. Δ., Οί παλιές εκκλησίες τοΰ κάστρου Μυκόνου καί ό Άνδρέας 

Ξυγγόπουϊ.ος, ΔΧΑΕ 10, 1980-81, ασ. 199-222+6 πίν. 

Κυριάκου Κ., Ό γιός τοΰ Μιχαήλ τοΰ Γενναίου άφΐ;ρωτής εικόνας στό ναό τοΰ Άγ. 

Γεωργίου των Ελλήνων τής Βενετίας (1605), Θησαυρίσματα 18, 1981, σσ. 299- 

306+2 πίν. 

— Συμβολή στή μελέτη τοΰ έργου τοΰ Παναγιώτη Δοξαρά «Τέχνη Ζωγραφίας» στη 

Μαρκιανή Ειβλιοθήκη τής Βενετίας, Θησαυρίσματα 19, 1982, σσ. 212-223-(-10 πίν. 

Κυριακούδη Ε. Ν. , 'Ο κτίτορας τοΰ ναοΰ των * Αγ. Αναργύρων Καστοριάς Θεό¬ 

δωρος (Θεόφιλος) Λημνιώτης, ΒΣ 1, 1981, σσ. 3-20+4 πίν. (σσ. 21-23). 

Κωνσταντινίδη Ε., Τΐΐβ <3υβ8ΐΐοη οί Ηιβ Ο&Ιθ ηηά. Οπ£Ϊη οί ΙΙιβ Ε&Γΐΐβδί 

ΑίεηΠιίδΙοδ 0γε1βδ ϊη Β^ζηηίΐηβ Μοηυιηβηίαΐ Ρηίηί,ϊη£ ΐη Οιβ Εί^Μ οί ΙΙιβ ΑΙεβ- 

Ιίιΐδίοδ οί 01γπιρΐοΙΪ55& 91 Ε1&5δοη, «ΙϋΒ 32/5, 1982, σσ. 503-512+6 πίν. 

Κωνσταντινίδου X., Συμβολή στή μελέτη των Βυζαντινών «τοξωτών κωδωνο¬ 

στασίων», ΛΣ 6, 1982, σσ. 62-79 +πίν. 

— Ό ναός τής 'Αγίας Σοφίας στή Λαγκάδα τής Έξω Μάνης, ΛΣ 6, 1982, σσ. 80-124 

+ πίν. 
Κωνστάντιου Δ., Νεώτερα στοιχεία σέ βυζαντινούς ναούς τής Αιτωλοακαρνανίας, 

Ήπειρ. Χρ. 23, 1981, σσ. 266-283. 
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— Νέα παλαίοχριστινική βασιλική στή Νικόπολη της Ηπείρου, Ήπειρ. Χρ. 23, 1981, 

σσ. 346-349. 

Κωνσταντουδάκη - Κιτρομηλίδου Μ., Τρίπτυχο μέ σκηνές άπδ τδ πί¬ 

θος του Χρίστου στή Δημοτική Πινακοθήκη τής Ραβέννας, Θησαυρίσματα 18, 1981, 

σσ. 145-176 + 10 πίν. 
— Ειδήσεις για τή συντεχνία των ζωγράφων του Χάνδακα τδν 16ο αίώνα, ΓΙΔ'ΚΣ Β', 

σσ, 123-Ί 4 5 —1 πίν. 
— Α ΕϊΗοβηΙϊι ΘθηΙυΐ'γ Βγζ&ηίϊηβ Ιοοη-ΡοίηίβΓ \νοιΊιϊη£ οη Μοβαίοδ ϊη Υβηίοβ, 

,ΙΟΒ 32/5, 1982, σσ. 265-272. 

Λασσιθιωτάκη Κ. Ε., Ό άγιος Φραγκίσκος καί ή Κρήτη, ΙΙΔ’ΚΣ Β', σσ. 146- 

154+3 πίν. 

Μ α δ ε ρ ά κ η Σ. Ν., Ή κόλαση καί οί ποινές των κολασμένων σαν θέματα τής Δευτέρας 
Παρουσίας στίς εκκλησίες της Κρήτης, ΤΓΙ 2, 1978, σσ. 185-236, 3-4, 1979, σσ. 

21-80 καί 5-6, 1980-1981, σσ. 51-130. 

— Οί κρητικοι άγιογράφοί Θεόδωρος-Δανιήλ Βενέρης καί Μιχαήλ Βενέρη;, ΠΔ'ΚΣ Β', 

σσ. 155-179 + 27 πίν. 

Μαθιοπούλου - Τορναρίτη Ε., Ζυτ ΤθοΙιηΐΚ <1βΓ ΚυΠοΚίβ. αιΐδ (Ιβιη 
Εϊρδ-ΚΙοδΙβΓ (Εθπθγθ Ι3& Οοηηϋ), 3θΒ 32/5, 1982, σσ. 61-72+4 πίν. 

Μανουρά Σ. Μ., Ή σταυροπηγιακή Μονή Χαλεβή στδ Ρέθυμνο, ΓΙρομηθεύς ό Πυρ¬ 

φόρος 4, 1980, σσ. 355-366. 

Μαραβά ~ Χατζηνικολάου Α., Παραστάσεις τοϋ πατριάρχη Νικολάου Γ' τοϋ 
Γραμματικού σέ μικρογραφίες χειρογράφων, ΔΧΑΕ 10,1980-81, σσ. 147-160-{-4 πίν. 

Μαστοροπούλου Γ. Σ., Λείψανα τέμπλου της Νέας Μονής Χίου, Χιακά Χρονικά 
14, 1982, σσ. 27-37 +πίν. 

Μ ε ϊ μ ά ρ η I., Δύο επιγραφές της Αύγούστης Ευδοκίας (423-460 μ.Χ.) άπό τήν Έμμάθα 
παρά τα Γάδαρα καί από τά Ιεροσόλυμα, Θεολογία 54, 1983, σσ. 388-396-|-2 πίν· 

Μέΐεκίΐηΐ - ΟβοΓξορουΙου Μ., Εβ (Ιθοογ αρβΙΠαΙ άβδ β£ΐΐδβ5 Ιι^ζ&ηΙϊηοδ 
άβ Κ^Ηιογο (Θ^ΙΙιβΓβδ) (ο. 1100-1275 &.Θ.), ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 449-468+12πίν. 

Μέντζου Α., Συμβολή στήν έρευνα τοϋ άρχαιατέρου ναού της Αγίας Σοφίας Θεσ¬ 

σαλονίκης, Μακεδονικά 21, 1981, σσ. 201-221+2 πίν. 
Μίοΐι&ΐϋίΐΐδ Μ., Εθδ ρβΐηίυΓΟδ ΓηιΐΓΒΐΙβδ 1’έ^ΐϊδβ άβ 8αΐηΙ- Ιθειπ Ιο Ιίιέοΐο^ΐβη 

& νόπβ, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II. Β, σσ. 469-488 + 22 πίν. 

Μοσχοπούλου Γ. Ν., Συμπληρωματικά για τήν έκκλησιαστική τέχνη στήν Κεφαλο- 

νιά (17ος-ΐ9ος αι.). (Καλλιτέχνες καί έργαστήρια ζωγραφικής), ΚΧ 4, 1980-82, 

σσ. 266-318 + 6 πίν. 

Μ ο ιι γ ΐ Κ ϊ Β., ΤΙιθ Μ&δϊί ΜοΙίί ίη ΙΠθλν&11 Ρ&ϊαΙϊη^δ ο£ ΜϊδίΓ&. ΟιΗλιγΜ Ιηιρίί- 

ΟδΐΗοηβ οί & ΟΗδδϊο&Ι Εβ&ίατβ ΐη ΕαΙβ ΒγζαηΙΐηβ ΡαϊηΙίη^, ΔΧΑΕ 10, 1980-81, 

σσ. 307-338 + 12 πίν. 

— ΤΗθ ΡοηηοΙΐνο Ηοΐβ οί Βγζαηϋηβ ΑιΊ οη ΙΠβ ΑρΙϊδϋο 81γ1β οί ΙΗθ ΟυΚυταΙ 
Νβί^1ιΙ)0Γ8 οί ΒγζαηΙϊυιη, *ίϋΒ 31/2, 1981, σσ. 725-757 + 20 πίν. 

Β&Ιεί ΓΪΖΪ3 0. -Ρειρ£ΐηΐ1εο]&-Β8ΐίΪΓΐζί5 Ο., Όβ I» οόΓατηΐςαβ &}τ- 
ζ&ηΐΐηβ βη ^Ι&ςυτβ ο ΤΚοδδαΙοηΐςυβ, Βγζβηί,ίηο&υήρϊποα 7, 1981, σσ. 421-436 + 
21 είκ. 

Μπακιρτζή X., Κουτρούβια Μύρου άπό τή Θεσσαλονίκη, .ΙΟΒ 32/3, 1982, σσ. 

523-528 + 1 πίν. 

Μ π ο ύ ρ α Λ., Παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά θυμιατήρια τοϋ Μουσείου Μπενάκη, 

Αρχαιολογία 1, 1981, σσ. 65-70. 

— Β^ζ&ηΙΐηβ Εί£Μίη§ Όβνΐοβδ, .ΙΟΒ 32/3, 1982, σσ. 479-491 + 2 πίν. 
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Μ π ο ύ ρ α X,, Τό τέμπλο τής Παναγίας Κρίνας και ή χρονολόγησή της, ΔΧΛΕ 10, 1980- 

81, σσ. 105-180 + 4 πίν. 

— Οίί,γ &η<1 νΐ11&§β: ιπ+αη ϋοδϊ^η. ίΐηά Αγ<?1ίϊΙοιΊιιγ<?, ϋΟΒ 31/2, 1981, σσ. 611-653. 

— Ή άρχιτεκτονική στην Ελλάδα κατά τον Γ2ον μ.Χ. αιώνα, Δελτίο 5α, 1982, σσ. 94- 

101. 
Μυλωνά Π., Ή αρχική μορφή του Καθολικού τής Μεγίστης Λαύρας. Αναθεώρηση ο¬ 

ρισμένων θεωριών για τήν προέλευση τοΰ τύπου, Αρχαιολογία 1,1981, σσ. 52-63. 

Μ γ 1 ο η ει 8 Ρ., Βοδβ&ΓοΙι οη ΑΙίιοδ. ΜοπιοΓ&ικΙυιη οη ^ΥοΓίίβ αοοοιηρίΐδίϊβά &η<1 

ρΓαϊβοΙβά, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ, Π, σσ. 529-544. 

— Τννο Μΐ(1<1ΐ6-Βγ7.8ΐηΙϊηο ΟηίΓοΙιβδ οη Αίΐιοβ, ΓΙΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 545-574+32 πίν. 

Ναλπαντη Δ. -Θεοδωρίδη Π. - Εύγενίδου Δ. -Ιΐαπαζώτου Θ., 

Ή Βυζαντινή Θεσσαλονίκη καί τα μνημεία της, Αρχαιολογία 7, 1983, σσ. 17-33. 

Νικολιδάκη Μ., Ή οικοδομή καί άναγνώριση της άγνωστης μέχρι σήμερα Μονής 

της Βαϊωνέας στήν περιοχή τής 'Ιεράπετρας Κρήτης, ΠΔ'ΚΣ Β', σσ. 298-307 + 1 πίν. 

Π α ζα ρ ά Θ., Δύο παλαιοχριστιανικοί τάφοι άπδ τδ δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλο¬ 

νίκης, Μακεδονικά 21, 1981, σσ. 373-389 + 8 πίν, 

Παλιούρα Α. Δ., Οί μικρογραφίες τοΰ χρησμολογίκοΰ κώδικα 170 ΒβγοζζΪ, ΠΔ'ΚΣ 

Β', σσ. 318-328 + 19 πίν. 

Παλιούρα Θ., Γενική θεώρηση τής ζωγραφικής στήν Αιτωλοακαρνανία τό 16ο αιώ¬ 

να, Ήπειρ. Χρον. 24, 1982, σσ. 121-129 + 13 πίν. 

Ρ 8 11 & 5 I)., Όοηηέβδ ηουνβΐΐβδ δϋΤ ςυβίςαβδ 1)οαο1βδ βΐ ίϊβαΐβδ οοηδΜβΓέθδ οοηιηιβ 

ΑνδίΓβδ θΐ 81&νβδ βΐ δυτ ΟοηηΙίιβ βηΐΓβ 1β VI6 β! 1β IX6 8., Βγζ&ηΙίηηΙ>αΐ££ΐήθ3 

7, 1981, σσ. 295-318+18 είκ. + Ι πίν. 

II α ν α γ ι ω τ ί δ η Μ., Οί τοιχογραφίες τής Κρύπτης του 'Αγ. Νικολάου στα Καμπιά 

τής Βοιωτίας, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 597-622+ 18 πίν. 

ΙΙαπά Α., μητροπ. Έλενουπόλεως, Τό Συνοδικόν τοΰ ΟΙκουμενίκοΰ Πατριαρχείου καί ή 

διακόσμησίς αύτοΰ, Κληρονομιά 12, 1980, σσ. 403-431 + 13 πίν. {σσ. 432-438). 

— Πολΐταί τινες ζωγράφοι καί άγιογράφοι του ιθ' καί κ' αί., ΕΘ 3, 1982, σσ. 397-430. 

Παπαγεωργίου Α., Δυο εικόνες τοΰ Μελετίου τοΰ Κρητός, ΠΔ'ΚΣ Β', 1981, σσ. 

396-403+4 πίν. 

Ρειρει^βοΓ^ΐου Α., ΟοηδΙαηΙΐηοροΙίΐΒΐη Ιηϊΐιιβηοβ οη Πιο Μϊάάΐβ Βγζ&η1ίηθ 

ΑΓοΙιΐΙβοΙυΓΟ οϊ Ογρπίδ, ϋΟΒ 32/4, 1982, σσ. 469-478. 

Παπαγεωργίου Σ., Ελληνικά οίκοσημολογικά βχ Ιϊβηδ, ΔΕΓΕ 1, 1979, σσ. 

24-46+πίν. 

Παπαδάκη - Οΐίΐ&ηά Σ., "Ενα εικονογραφημένο τετραευάγγελο τοΰ 12ου αιώ¬ 

να στό Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, ΔΧΑΕ 10, 1980-81, σσ. 289-306+6 πίν. 

ΙΙαπαζώτου Α., Τό άστικό βυζαντινό σπίτι, Αρχαιολογία 2, 1982, σσ. 37-44. 

Παπαζώτου Θ., Οί τοιχογραφίες τοΰ καθολικού της Μονής τής Παναγίας στδν Α¬ 

λιάκμονα, Μακεδονικά 21, 1981, σσ. 93-107. 

— Χριστιανικές επιγραφές Μακεδονίας, Μακεδονικά 21, 1981, σσ. 401-410. 

Παπαθεοφάνους - Τσουρή Ε., Ή έκκλησία τής 'Αγ. Αικατερίνης Νήσου 

ΙΙεριΟείας στην Κέρκυρα, Ήπειρ. Χρον. 24, 1982, σσ. 483-203+18 πίν. 

Ραβδαάέοδ Α., Γοπηβ βί ΓβΙ&Ιϊοηδ άοδ βάίίϊοβδ ρδίΓΪίίΓΟ&αχ &α 8υά δθ 8&ΐηΐ6- 

δορίτίβ, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 623-630. 

Π ετρ ονώτη Α., Άγιογράφοι καί «κανισματάδες» τής Μάνης, ΑΣ 6, 1982, σσ. 125-133. 

Ιίετρονώτη Α. -Άλεξανδρόπουλου I., "Ενας άνέκδοτος υστεροβυζαντι¬ 

νός ναός στήν Αρκαδική Γορτυνία, <ΪΟΒ 32/4, 1982, σσ. 531-542. 
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Π ρ ο β α τ ά κ η Θ. Μ., 'Ο Διάβολος είς -την βυζαντινήν τέχνην. Συμβολή είς την έρευναν 
τής Ορθοδόξου ζωγραφικής καί γλυπτικής, Θεσσαλονίκη 1980, 8ον, σσ. 340 -(-19 

πίν. +275 Εΐκ. 

— "Ενα αδημοσίευτο χειρόγραφο τοΰ 15ου αιώνα περί των κυκλικών φωτοστεφάνων 
των ιερών προσώπων, <ΪΟΒ 32/4, 1982, σσ. 261-280+4 πίν. 

8ρ8.11ΐ&Γ&1ι:ίδ I., ΡογΙγΜΙ, Ε&ΙδίίΐοαΙϊοηδ ϊη ΒγζαηΙίηβ ΙΙΙιιππηΜοιΙ Μβηιΐδ- 

ΟΓίρΙδ, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 721-732 + 10 πίν. 

— Αη υηιίδυ&Ι άοοηο^Γ&ρΜο Ιγρβ οί Ηιθ δβΜβά Εν&η^οΗδΙ, ΔΧΑΕ 10, 1980-81, 

σσ. 137-146 + 4 πίν. 

ΣπαΟαράκη I., Τεχνοτροπικές παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες τοΰ Αγίου Ίωάννου 
τοΰ Θεολόγου στο Σελλί Ρεθύμνης, Αριάδνη 1, 1983, σσ. 61-75 + 16 πίν. 

Σταυροπούλου - Μακρή Α., Πρώτες είδήσείς για τοιχογραφίες τοϋ 16ου αιώ¬ 

να στον "Αγιο Δημήτριο Βελτσίστας, Ήπειρ. Χρον. 24, 1982, σσ. 176-1824-5 πίν. 

Στεριώτου I., Αρχές χαράξεων καί κατασκευής τών όχυρώσεων τοϋ 16ου αιώνα καί 

ή εφαρμογή τους στις όχυρώσε.ς τοΰ Χάνδακα, ΠΔ'ΚΣ Β', σσ. 449-475 + 5 πίν. 
Σ τ ί κ α Ε., Ό ναός τής Αγίας Σοφίας Μονεμβασίας, ΙΙΙΕ'ΔΣΒΣ, II, σσ. 739-741. 

8 1 γ Π & η ο η Α., ΤΙιβ Ρεαηίβά ΘΙι&ρβΙ οί ίΐιβ Απ+αη^βΙ Μίοΐιαβί, νίζδϊιϊη, Ογρηΐδ, 
ΔΧΑΕ 10, 1980-81, σσ. 95-102+4 πίν. 

— 8οοίο1ο§ίοα1 Κβίΐβοΐϊοηδ ίη Ιϊιβ Ρ&ίηίβιΐ Ο&ιίΓοΙίΡδ οί Ογρευδ, ΛΟΒ 32/5, 1982, 

σσ. 523-529 + 2 πίν. 

8ίγΠειηοιιΑ. & η <1 3., Α Οοδδ ΐηδΜβ & Οβδϋβηί, οα ίΠθ 8ίιΐβ1(1 οί 81. Οβορ^β, 
ννειΙΙ-ΡβίηΙίη^ ΐη Πιθ ΟίογοΙί οί Ρβηα^ία ΡΙιοιΊήοί,ϊδδα. Αδϊηου, Ογρπίδ, ΚΣ 

46, 1982, σσ. 133-140 + 11 πίν. 

8 ιι & ο ϋ ό Ο. - 8ΐιηοηορβ1.ΓίΙϊδ I., Ε’ΐοοηοδΙ&δθ βΐ Ιβδ ίροδ^υβδ <3β Ι& ίϊη 

άιι Χΐνβ δΐέοΐθ (Ι&ηδ 1β ηιοηοδίόΓβ (ίβ Ια ΤΐΌηδίί^αραίίοη αυκ ΜέΙέοΓβδ, 

ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 751-758 + 4 πίν. 
* 

Ταβλάκη I. Ε., Μονή Διονυσίου στον "Αγιον "Ορο; Το παρεκκλήσι τών Αγίων Πάν¬ 

των, Μακεδονικά 21, 1981, σσ. 252-261. 

— Τό έξωκκλήσι τών Άγ, Αναργύρων στην Μονή Μεγίστης Λαύρας τοΰ Αγίου "Ο¬ 

ρους, ,ίϋΒ 32/6, 1982, σσ. 251-262. 

Τ ι ά ϊ β γ ΐ 5 V., ΤΙιβ νν&ΙΙ-Μοδαΐΰδ ϊη Οΐθ ΟΗιιγοΙ) οί ΙΗβ Ναίΐνϊί^, Ββίΐιΐοΐΐθίη, ΠΙΕ' 

ΔΣΒΣ II, σσ. 891-900+5 πίν. 

— Α ΡβουΙϊεΐΓ βαΗγ ΟΙιηδΙΐειη Βηδΐΐϊοη &1 Μα^οη, Ιί)Β 32/4, 1982, σσ. 563-567 + 

2 πίν. 

Τριανταφυλλοπούλου Δ. Δ., Ή έπισκοπή καί ή μονή Κοζίλης στην "Ηπειρο 

(συναγωγή στοιχείων-προβλήματα), ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 839-8624-10 πίν. 

—■ Παρατηρήσεις για την εξέλιξη τής μεταβυζαντινής ζωγραφικής στα Επτάνησα, 

Κερκ. Χρον. 26, 1982, σσ. 311-317. 

Τσιγαρίδα Ε., Εικόνα Παναγίας Ελεούσας άπό την Καστοριά, ΔΧΑΕ 10, 1980- 

81, σσ. 273-288 + 2 πίν. 

ΤδΐΙοϋΓΐίΙοΐΐ Α., Εβδ ίΓθδςαβδ άα XIII6 δίόοΐβ ά&ηδ Γό&ΐίδβ <1β 1& ΡοΓία-Ρ&ηα^ία 
θη Τΐιβδδαΐϊθ, ΙΙΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 863-878+8 πίν. 

— ϋίβ ΟΓβώΙίοηζβρϋοη άβδ ΙΚοηο^ΓΒφΙιΐδοΙίθη ΡΓΟ^Γ&ιηηΐδ ίϊβτ ΚϊγοΙιθ 
Οΐΐαΐΐιβοη ϊη Τΐΐθδδ&ΐοηίΐίΐ, ,ίΟΒ 32/5, 1982, σσ. 435-441. 

Τσίχλη-Άρώνη Κ,, Βυζαντινές καί Μεταβυζαντινές εκκλησίες στα Κύθηρα, Αρ¬ 

χαιολογία 8, 1983, σσ. 69-75. 

Τυπάλδου - Λασκαράτου I. Γ. καί Γιαλοψου Λ,, Έραλδικά μνημεία 
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των κερκυραϊκών έκκλησιών Παναγίας της Κρεμαστής καί 8&ηΙ:ι Μ&ΓΪ9 τής Τενέ¬ 

δου, ΔΕΓΕ 1, 1979, σσ. 82-98+πίν. 

Τυπάλδου- Λασκαράτου I. Ι\, Συλλογή έραλδικών μνημείων της Κεφαλο- 

νιάς, ΚΧ 4, 1980-82, σσ. 174-183 + 12 πίν. 

Τσίτσα Α. X., 'Ο Ναός της Τ,Θ, Κεχαριτωμένης - Κρεμαστής, ΔΑΕΚ 18, 1981, 

σσ. 63-88 + 4 πίν. 

Φαράντου X. Δ., Βυζαντινές καί μεταβυζαντινές εκκλησίες στις περιοχές των χωριών: 

Δάφνη, Περιβόλια, "Αγ. Γεώργιος, 'Αγ. Θέκλα, Ώρολόγι καί Όχτώνια τής Ν. Εύ¬ 

βοιας, ΑΕΜ 24, 1981-82, σσ. 277-312+32 πίν. 

Φατούρου - ΊΙ σ υ χ ά κ η Κ., Επιδράσεις τής κεντρικής Ευρώπης στην άρχιτεκτο- 

νική τής Κρητικής Αναγεννήσεως, ΙΙΔ'ΚΣ Β', 1981, σσ. 521-536 +15 πίν. 

— Ή Κρητική Αναγέννηση καί τα ιταλικά πρότυπα τής αρχιτεκτονικής της, Αριάδνη 

1, 1983, σσ. 103-138 +39 πίν. 

Φλωράκη Α. Ε., Μαρμάρινα οικόσημα στην Τήνο, ΔΕΓΕ 3, 1982, σσ. 37-73. 

Χαλκιά Ε., Παλαιοχριστιανικές τράπεζες άπό τή Νικόπολη τής Ηπείρου, Ήπειρ. 

Χρ. 23, 1981, σσ. 252-265. 

Οι&ΙζϊάβΙίίδ - Ββοΐι&ραδ Τ., (^υβδίίοη βιιγ 1& οΐιτοηοΐο^ίθ <1θ3 ρβϊηίιΐΓβδ 

ΓπιίρειΙβΒ <1β Ηοδϊοδ Κοιιΐίαδ, ΓΙΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 143-162 + 15 πίν. 
— Ργο^θΙ ά’ιιη οόΠβ ρουτ Γ&η&ίγδθ άβδοηρίίνβ άβ 1’ΐοοηο^ΓειρΚΐβ Πγζ3.ηΙΐηβ, Δω¬ 

δώνη 10, 1981, σσ. 449-478 + 8 πίν. 
— Εβδ ρβΐηίιΐΡβδ ηουΓθίΙοδ <1β Ηοδϊοδ Εοιιΐί&δ. Εθδ οΐιειρρβίΐβδ οοοΜβηί,&Ιβδ, Αθήνα 

1982. 
— Ργ68θιιο68 οΐ&δδίςυββ ά&ηδ Ιβδ Μοδαΐςυβδ άθ Ηοδϊοδ ί,οαίί&δ, ίΟΒ 32/5, 1982, 

σσ. 101-109 + 2 πίν. 

ΙΑ'—■ ΔΙΚΑΙΟΝ 

Άννίνου - Καβαλίεράτου II. Α., Τδ διάταγμα περί τιμαρίων τής 20ης Νοεμ¬ 

βρίου 1762 καί ή έν Κεφαλληνία ύφισταμένη κατάστασίς, ΔΕΓΕ 1, 1979, σσ. 47-56. 

Γάσπαρη X., Συναλλαγές μέ άντικείμενο κατοικίες στήν περιοχή του Χάνδακα τδ 

ιγ' καί ιδ' αιώνα, Θησαυρίσματα 19, 1982, σσ. 102-130. 

Γ κ ό φ α Δ., Σύμβαση άνταλλαγής πλοίου μέ εμπορεύματα τοϋ 1542, Θησαυρίσματα 19, 

1982, σσ. 47-61. 

I) β 1 ϊ ν α η ί δ Π. Π, Πθγ ΒβΐΐΓεΐ£ άβδ ΝίβάβΓ^αη^δ άβτ Ε&ηάννΐΓίδοΙι&ίΙ ζιιγϊι Ζιι- 

δίΐτηιηβηΐιπιοΐι άβδ Ιι^ζ&ηϋηίδοΐΐθη Κ&ΐδβΓΓβϊοΙιβδ, .ϊΟΒ 32/1, 1982, σσ. 137-144. 

Ζέ που Π. I., «+*υχάρΐον», «ψυχικά», «ψυχοπαίδι», ΔΧΑΕ 10, 1980-81, σσ. 17-28, 

Κ&Γ&ηΠίοΙείδ Ρ., μητροπ. Κορινθίας, 8^ηοάΐο&1 Εθ^ίδΐ&ίϊοη αηά 81α1β Εοοίθ- 

δί&δϋοΜ ΚδΛνβ, Θεολογία 52, 1984, σσ. 217-227. 

Κοηΐά&τίδ 3., Ρΐβ ΕρίΙοαιβ βϊηβΓ ]υδϋηΐδηΐδθΐΊβη ΝονβΠβ ειιΐδ άθΐη Ρ&ίππα- 
οιιε 205, έν Εοηΐβδ Μίηοτθδ V, ϊιγβ^. νοη Π. δίπιοη, ΡΓ^ηΙίίχιΗ/Μ, 1982, σσ. 27-31. 

— Όϊβ ΝονβΠθη άβδ ΚδιίδθΓδ ΗβΓ&ΙιΙείοδ, έν ΡοηΙβδ ΜϊηοΓβδ V, σσ. 33-106. 

Μπρούσκαρη Ε., ’Έγγραφο αίρετοκρισίας σχετικό μέ εμπορική διένεξη (Ναύπλιο, 

1606), Θησαυρίσματα 19, 1982, σσ. 167-203. 

Παπαγιάννη Έ - Τρωΐάνου Σ., Διατάξεις πολιτειακής νομοθεσίας είς τδ 

ερμηνευτικόν Ιργον τοϋ Άριστηνοϋ, Ζωναρά καί Βαλσαμώνος, ΕΕΒΣ ΜΕ', 1981- 

1982, σσ. 201-238. 

ϋοιίΓάβίΓβ. Θ., (^υβΐηιΐθδ οαδ άθ άδΐΐϊΐηδίΐο ιηβιηοΓΪββ & Γβροομίθ άβ ]& ά^η&δΐίθ 

ΐϊΐ&οβάοηΐβηηβ, ,ΙΟΒ 32/1, 1982, σσ. 337-346. 
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8 ο γ 6 Γη ο ί ί 8 Π.. Β&δοδ ίυπ<Β(·[υοδ οη Βγζαηοβ—Εο ΓβηάβΓηοηΙ, όβ 1» ΐυδίίοβ, Κ)Β 
32/1, 1982, σσ. 321-326. 

Φιλιππίδου Φ. Γ., Τδ νομικόν καθεστώς των έν Ελλάδι κτημάτων των Ιερών μο¬ 

νών τοϋ Αγίου "Ορους, Κληρονομία 12, 1980, σσ. 329-352. 

Χριστοφιλο πούλου Α. Π.-Λεονταρίτου Β., Τδ έλληνικδν ορθόδοξον έκ- 

κλησιαστικόν δίκαιον κατά τά έτη 1978 καί 1979, Θεολογία 52, 1981, σσ, 861-894. 

ΙΒ'-ΛΑΟΓ ΡΑΦΙΑ 

Άλεξιάδη Μ. Α., Οί ελληνικές παραλλαγές για τδν δρακοντοκτόνο ήρωα (Α.ΊΓΠβ- 

Τΐιοπιρδοη 300, 301Α και 301 Β). Παραμυθολογική μελέτη, Ιωάννινα 1982, 8ον, 

σσ. 192. 

Γεωργιάδη Μ. Γ., Τδ «Μαναέλντι». 'Ένα πασχαλινό έθιμο της Καρπάθου, Καρπ. 

Μελ. 2, 1981, σσ. 185-224. 

Έξαδακτύλου X., Κυπριακή λαογραφία των μηνών, ΚΣ 45, 1981, σσ. 201-275. 

— Λαογραφικά Τιλλιρίας, ΚΣ 46, 1982, σσ. 163-170. 

Ζαπάντη Σ., Κεφαλληνιακές παραλλαγές του δημοτικού τραγουδιού τής «Σούσας», 

ΚΧ 4, 1980-82, σσ. 189-220. 

Ή μ έ λ λ ο υ Σ. Δ., νβΓδβ ϊη άβη £Π6θ1ιΪΒθΐΊ6η νοίΐίδδα^εη, ΕΕΦΣΠΑ 27, 1979, σσ. 

107-115. 

Καραθανάση Α. Ε., "Ενα τετράδιο τοϋ Κλωνδς Στεφάνου με λαογραφικό υλικό, 

Ελληνικά 33, 1981, σσ. 128-139. 

Κορρέ Κ. Γ., Ό κρητικός δαχτύλιδος, ΙΙΔ'ΚΣ Γ', σσ. 142-155 + 1 πίν. 
Κρεκούκια Δ., Δημώδεις Κρητοσικελικές θρησκευτικές παραδόσεις, ΠΔ'ΚΣ Γ', 

σσ. 156-160. 

— "Αγνωστες λαογραφικές είδήσεις στο έργο τοϋ Μ. Βασιλείου: «Όμίλίαΐ είς έξαήμερον», 

«ΙΟΒ 32/3, 1982, σσ. 423-426. 

ΚτίΙίΟδ - Βανΐδ Κ., Μοϊγει &1 Βίι+Η ΐη ΟΓββΙί ΤΓ&άΗϊοη, ΡΝ 4,1982, σσ. 106- 

134. 

Μερακλή Μ. Γ., Μιά λαογραφική προσέγγιση τοϋ Έρωτοκρίτου, ΠΔ'ΚΣ Β', σσ. 

250-256. 

Μηνά Κ., "Ενα άρχαΐο Μοτίβο στο τραγούδι «τοϋ γεφυρίοϋ τής "Αρτας», Λαογραφία 

32, 1979-81, σσ. 293-297. 

Μίχα Α,, Ή παραδοσιακή γυναικεία φορεσιά τής Θίσβης Θηβών, ΕΕΣΜ 6, 1976-77 

(1982), σσ. 409-424+8 πίν. 

Ξιούτα II., Ό Μάντζιπας, ΚΣ 45,1981, σσ. 175-199. 

Οίκονομίδου Δ. Β,, Ή έπιστροφή τοϋ ξενιτεμένου συζύγου, Άθηνά 78, 1980-82, 

σσ. 71-84. 

— Ή λίμνη τοϋ Καϊάφα είς τήν λαϊκήν παράδοσίν, ΕΕΙΙΜ 1, 1982, σσ. 179-183. 

— Τρεις Ήλιακαί παραδόσεις, ΕΕΗΜ 1, 1982, σσ. 325-330. 

— Ή θυσία είς οικοδομήματα, ΕΕΒΣ ΜΕ', 1981-1982, σσ. 43-132, 

ΙΙαπαδημητρίου Ε-, Κυπριακή 'Τφαντική, ΚΣ 46, 1982, σσ. 153-161 + 14 πίν. 
Παπαδοπούλλου Θ., Ή Κύπρος καί ή βυζαντινή μουσική παράδοση, ΚΣ 45, 1981, 

σσ. 335-345. 

ΙΙαπαμίχαήλ - Κουτρούμπα Α., Τέχνη καί ζωή. Αί έπί των οικοδομημάτων 
της Σύμης άπεικονίσεΐς. Τόμ. Α'. Τό σταυρόσχημον ή σταυροειδές, Άθήναι 1980. 

Ρ&ραπιΐΰΐι&βΐ - Κο\ιΙγοιιΙ)&3 Α. 3., ΤΗθ οί Ββοπίίοβδ ογκΙογ 
Πιο ΕοιιηάοΙΐοηβ οί ΒυΠ<ϋη£3, βίο., Νβο-ΙιβΙΙοηΠίβ. 4, 1981, σσ. 211-226. 
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Παπαχαραλάμπους Γ. X., Παρατηρήσεις εις την ερμηνείαν μερικών λαογρα- 

φικων καταλοίπων, ΚΣ 44, 1980, σσ. 113-115. 

— Ενδείξεις περί πίστεως εις τήν ΰπαρξιν δνομόρφων δαιμόνων, ΚΣ 45, 1981, σσ. 171- 

174. 

ΣαμουηλίδηΧ., Καππαδοκικά έθιμα καί δοξασίες για τό θάνατο καί τήν ψυχή, Μικρ, 

Χρ. 17, 1980, σσ. 227-269. 

Σταθάκη - Κούμαρη Ρ., Λατρευτικά σύμβολα σέ υφαντές «πέτζες» τής Κρήτης, 

ΠΔ'ΚΣ Γ', σσ. 241-257+6 πίν. 

Τ σ α γ γ α λ ά Κ. Δ., Ή άστρολογική παράδοση των ζωδίολογίων καί ωροσκοπίων, Δω¬ 

δώνη 9, 1980, σσ, 87-97. 

— Λαογραφικές παρατηρήσεις σέ ανέκδοτο ζωδιολόγιο, Δωδώνη 9, 1980, σσ. 98-107. 

Τσαλίκογλου Ε., Λαογραφικά άπό τά Φλαβιανά (Ζίηΐζϊΐίβρβ) τής Καισαρείας, 

Μικρ. Χρ. 17, 1980, σσ. 146-169. 

Χαλκιά Κ., Λαογραφικά τής Καρπάθου, Λαογραφία 32, 1979-81, σσ. 195-207. 

ΙΓ'— ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

Β έ η Μ. Ν., Εκκλησίας Φανερωμένης Τρικκάλων δύο κώδικες του XI αίώνος, ΕΕΒΣ ΜΕ', 

1981-1982, σσ. 399-405. 

ΒελισσαροπούλουΓ., Πάπυροι καί παπυρολογία, Αρχαιολογία 5,1982, σσ. 18-24. 

Βρανούση Ε., Δύο άνέκδοτα άφιερωτήρια έγγραφα υπέρ τής Μονής Θεοτόκου των Κρί- 

βιτζών (ιγ'-ιδ' αί.). Συμβολή στη μελέτη τής Βυζαντινής Πελοποννήσου, Σύμμεικτα 

4, 1981, σσ. 17-47+4 πίν. 

ντ&ηοιίδδίδ Π., Μ&ηιΐδοΓίίδ, ΕϊνΓβδ, ΐιηρΓΪιηύρΐβδ βΐ ηι&ίδοηδ ά’έάΗϊοη, ίθΒ 

32/1, 1982, σσ. 393-480. 

Δαμιανού, άρχιεπ. Σινά Είσήγησίς επί των νεωστί εύρεθέντων παλαιών χει¬ 

ρογράφων έν τή ίερφ Μονή Σινά, «ΓΟΒ 32/4, 1982, σσ. 105-115. 

Δεληγιάννη - Δωρή Ε., Ιστορημένα χειρόγραφα του Μηνολογίου του Συμεών 

τοϋ Μεταφραστή (Ταξινόμηση των χειρογράφων-έκδόσεις τού Μηνολογίου), Παρου¬ 

σία 1, 1982, σσ. 275-313 + 12 πίν. 

Δρούλια Λ. - Πολίτη Α. - Σκλαβενίτη Τ. Ε., Καταγραφή έγγράφων, χειρο¬ 

γράφων, έντύπων Ρόδου καί Σύμης, Αθήνα 1982, 8ον, σσ. ιβ+60. 

Ογ&Ιζϊοιι Ο., ϋϊβ (ϊβΚοπβΓίβη Ηαηάδοίιπίίβη (Ιβδ 8οίΐΓβί1)6Γ8 ΜαΙΙίιεάοδ νοη Μγ« 

ι·& (1596-1624). υηΙβΓδίιοϊιαη^θη ζ«γ £ΠβοΙιίδ(;Ιιβη ΒαοίπηΑίβΡβί ιπη 1600, Α- 

Ιΐιβη 1982, 4ον, σσ. 202 + 196 είκ. (Μνημών — παράρτημα 1). 

Δημητρακοπούλου Φ. Α., Παλαιογραφικά καί Μεταβυζαντινά. 1. Τέσσερις 

Βιβλιογράφοι του 16ου αιώνα. 2. Τά είλητάρια τής μονής Δουσίκου. 3. Συνοπτική 

άναγραφή χειρογράφων τής Μητροπόλεως Τρίκκης καί Σταγών, ΕΕΦΣΠΑ 27, 

1979, σσ. 492-229. 

— Συμβολή εις τούς καταλόγους Ελλήνων κωδικογράφων, ΕΕΒΣ ΜΕ', 1981-1982, 

σσ. 263-312. 

Ιωαννίδη Α., Ή γέννηση τής γραφής, Αρχαιολογία 5, 1982, σσ. 8-17. 

Καίιη&ΐςΐδ Π,, ΡΙιγ5Ϊο1ο§ο5 οΙ &α ίΓ&άΐΙίοπ πιειηυδοπίβ, 0γη11οιηβίϊιο<1ί9ηιιιη 
5, 1981, σσ. 177-186. 

Καλαμαρτζ ή-Κ ατσαροΰΚ.,Ή βυζαντινή γραφή, Άρχαίολ. 5, 1982, σσ. 35-46. 

ΚαραΘανάση Α. Ε., *0 κώδικας 410 τής Βιβλιοθήκης τής Ρουμανικής Ακαδημίας 

καί δ Κρής Μητροπολίτης 'Ιεραπόλεως ΜάΕιμος (Μάρκος) Μαοάς (17ος αί ), ΠΔ' 
ΚΣ Γ', σσ. 107-120 + 5 ~ίν. 



Βιβλιογραφία 651 

Κ θ ρ ϋ I ζ ί δ V., Ά ρροροδ άυ Γουΐοαιι ΙϋαΓ^ϊθ|[αβ 2759 (Ιο Ια ΒίβΙίοίΗ&φΐβ Ν&Ιΐο- 

ηαΐθ (ΓΑΗιόηθδ, ΠΙΕ'ΔΣΒΣ II, σσ. 253-272 + 9 πίν. 
Κ ο γπ ί η ϊ 8 Α., ΙπΙοπίο αϊ ηιαηοδοπίΐϊ Γβοβηίβιτιβηίβ δοορετίΐ ηβΐ ιηοηαδΙθΓο «1ΐ 

8. Ο&ΙοΓίηα δυΐ ΜοηΙβ 8ΐηαΐ, ΡΡ 193, 1980, σσ. 274-281. 

Κουρουποϋ Μ., Ελληνόφωνοι κώδικες τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
ΔΚΜΣ 2, 1980, σσ. 221-241. 

Κωνσταντινίδη Κ., Ό Κώδικας τής Μονής τοΰ Άγιου Γεωργίου Σκύρου (1494- 

1852), ΑΕΜ 24, 1981-82, σσ. 5-121. 

Λ α σ κ α ρ ί δ ο υ X., 'ΙΙ τύχη ενός βυζαντινού χειρογράφου πού βρίσκεται άπό τό 1662 

στη Μόσχα, Ήπειρ. Εστία 31, 1981, σσ. 1035-1041. 

Μανιάτη-ΚοκκΙνη Τ., Θεόδωρος Άρ(ι)ολογάς: ένας κωδικογράφος τού ις' αΐ. 
άπό την Κρήτη, ΙΙΔ'ΚΣ Β', Άθήναι 1981, σσ. 190-214 + 4 πίν. 

— Χειρόγραφα της Μονής Άγ. Νικολάου Βαρσών Μαντινείας, Παρουσία 1, 1982, 

σσ. 424-443 + 4 πίν. 

Μαρκοπούλου Α., Συμπληρωματικά για τόν Μιχαήλ Αουλούδη, ΠΔ'ΚΣ Β', σσ. 
232-242 + 1 πίν. 

Μειτίίοροαίοδ Α., Εα οπίΐφΐθ (Ιβδ ΙθχΙβδ αυ Χβ δΐέιΐο. Εβ ΙόιτιοΪ£ηα§β (Ια «Ργο- 

ίβδδβαΓ αηοπ^πΐβ», ,ΙΟΒ 32/4, 1982, σσ. 31-37. 

Μοσχονα Ν. Γ., Ή συλλογή των βενετικών Δουκικών γραμμάτων τοΰ Ιστορικού 

Αρχείου Κέρκυρας, Σύμμεικτα 4, 1981, σσ. 117-199+13 πίν. 

Μπουμπουλίδου Φ. Κ., Σμυρναϊκά. 'Ο κώδιξ ύπ’ άρ. 43 (157) τής βιβλιοθήκης 
τής Ρουμανικής Ακαδημίας, Μικρ. Χρ. 17, 1980, σσ. 57-76. 

Παπάζογλου Γ. Κ., Άνθιμος ό έξ Ίωαννίνων, βιβλιογράφος του XVII αιώνα, 

Ήπειρ. Χρ. 23, 1981, σσ. 335-345. 

— Τά χειρόγραφα των έργων του Ιωσήφ Φιλάγρη, ΙΙΔ'ΚΣ Β', σσ. 404-411. 

Παπουλίδη Κ., Τά χειρόγραφα 167 και 168 τού Ρωσικού Αρχαιολογικού Ινστι¬ 

τούτου Κωνσταντινουπόλεως, ΔΚΜΣ 2, 1980, σσ. 205-210. 

Παύλου, μητροπολίτου Σουηδίας, Ό κώδιξ τής Τραπεζοϋντος τοΰ έτους 1311, ΕΘ 3, 

1982, σσ. 193-206. 

ΙΙετροπούλ&υ I., Χειρόγραφα πριν τό 1922 στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
ΔΚΜΣ 2, 1980, σσ. 243-268. 

Πολίτη Λ., Πολυτελή Εύαγγέλια, αφιερώματα τού ηγεμόνα τής Βλαχίας Ματθαίου 

Μπασαράμπα, ΔΧΑΕ 10, 1980-81, σσ, 259-272 + 8 πίν. 

ΙΙροβατάκη Θ. Μ., Τρία ανέκδοτα χειρόγραφα έξορκισμών άπό την Κρήτη (16ος- 

18ος αίώνας), ΠΔ'ΚΣ Γ', σσ. 379-396 + 8 πίν. 

Ε β Γη β γ I β Ρ., Ο ιι ΐ 11 ο υ Α., δνοτοηοδ Ν., Ραρ&οΗΓ^δδ&ηΙΙϊοιιΟ., 

ΑοΙβ5 άθ ΕανΓα IV: Είικίβδ ΚΪ3ί.οπς[ΐΐ6δ - Αοίοδ δβτΠβδ - Οοιηρίέπίθηΐδ θΐ ΐα- 

άβχ, Βίνβο Ια οοΙΙ&βοΓ&Ιΐοη άβ 8. ΟΪΓΐιονίί, Ρατίδ 1982, σσ. Χΐν+413+16 πίν. 

(Αι*ο1ιίνβδ άβ ΓΑΙΙιοβ, 11). 

Σ κ λ α β ε ν ί τ η Τ. Ε. (έπιμ.), Κατάλογος μικροταινιοθήκης. Φωτογραφήσεις εγγράφων, 

κατάστιχων, χειρογράφων, έντύπων καί προσωπογραφιών 1960-1980, Αθήνα 1982, 

8ον, σσ. ις'+138. 

Σωτηρούδη Α., Ό βιβλιογράφος Ιωάννης Χωνιάτης-Χωνιανός καί ό ΜοηΙβρβδδΐι- 

Ιαηυβ 59 (422), Ελληνικά 33, 1981, σσ. 404-407 + 1 πίν. 

Ταβλάκη I., Ή άντιγραφή καί ή χειρόγραφη παράδοση των αρχαίων κειμένων, Αρ¬ 

χαιολογία 5, 1982, σσ, 30-34. 

Τ & οΐι ΐ & 08 Α. Ε., Τΐΐβ θίανοηϊο ΜαηυδοηρΙδ οί 8&ΐηΙ Ραηΐβίβΐπιοη ΜοηαδίβΓρ 
(Ηοδδΐΐιοη) οη ΜουαΙ ΑΠιοδ, Θεσσαλονίκη 1981, 4ον, σσ. 198 + πίνακε;. 
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Τρωϊανου Σ., "Εγγραφα καί πλαστογραφία στο Βυζάντιο, Αρχαιολογία 5, 1982, 

σσ. 47-52. 

Τσελίκα Α., Τά χειρόγραφα των άχαΐκών μονών Όμπλοΰ, Xρυσοποδαρίτισσας καί 

Νοτενών, Μνημοσύνη 8, 1980-81, σσ. 259-279 + 8 πίν. (σσ. 280-282). 

— Τά χειρόγραφα της Μονής των Θεμάτων στην Κεφαλονιά, ΚΧ 4, 1980-82, σσ. 184- 

188—4 πίν. 

— Τά βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα της Βιβλιοθήκης της Χίου «Ό Κα- 

ραής», Χιακά Χρονικά 14, 1982, σσ. 41-70 (συνεχ.), 

Τσελέντη - Παπαδοπο ύλου Ν., Τρεις λυτοί χειρόγραφοι κατάλογοι (1501, 

1513, 1516) των κινητών της έλλην. άδελφότητας Βενετίας, Θησαυρίσματα 19, 1982, 

σσ. 31-46. 

Τσίκνάκη Κ., Τό 'Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Προμηθεύς ό ΙΤυρφόρος 4, 1980, σσ. 

385-393. 

Τ ΐΐ Γ Π 6 Γ Ε. Ο., Ελληνικοί Πάπυροι. Εισαγωγή στη μελέτη καί τή χρήση των παπυ¬ 

ρικών κειμένων. Μετάφραση Γ. Μ. ΙΙαράσογλου, Αθήνα 1981, 4ον, σσ. 296 + 8 

πίν. -+ 4 χάρτ. 

Τωμαδάκη Ν. Β., Κώδιξ ιατροσοφίου, Κρητολογία 12-13, 1981, σσ. 163-168. 

X ι ο ν ί δη Ν. Π. - ΕίΠα 8., Ε» 1)γ&οΜ^γ&Π8 ϊίΜο - 1>ΐζ8ΐη1ϊη& (81υάΐ 6 ΤβδΙί 290), 

ΟΗΙ& άβΐ ν&1ίθ3ηο 1981, 8ον, σσ. 240+30 πίν. 

Χρυσοχοΐδη Κ., 'ϊερά Μονή Αγίου Παύλου. Κατάλογος του Αρχείου, Σύμμεικτα 

4, 1981, σσ. 251-299+8 πίν. 

Ψευτογκά Β., Εβ εοάβχ 388 άιι πιοηΒδΙβΓθ ΙνίΓοη, άίΐ «ώκεανός», Ονπΐΐοηιβίίιο- 

άΐβηυηι 5, 1981, σσ. 135-145. 

ΙΔ'— ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αγγέλου Α., Τό βιβλίο καί ό χρήστης του: τό λαϊκό άνάγνωσμα, «Τό βιβλίο στις προ¬ 

βιομηχανικές κοινωνίες», Αθήνα 1982, σσ. 159-168. 

Ά ν ε σ τ ί δ η Α. (έπιμ.), Ελληνική θεολογική βιβλιογραφία έτους 1979, Άθήναι 1982, 

8ον, σσ. λ'+480. 

Δετοράκη Θ. Ε., 'Τπόμνημα πρός τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Κρή¬ 

της. Σπουδές — Επιστημονική δράση — Δημοσιεύματα, Ηράκλειο Κρήτης 1983, 

8ον, σσ. 63. 

Δ η μ α ρ ά Κ. Θ., Τό δυτικό βιβλίο στον ελληνικό χώρυ, «Τό βιβλίο στις προβιομηχα¬ 

νικές κοινωνίες», Αθήνα 1982, σσ. 169-188. 

Ό γ ο μ 1ί α Ε., Εβδ ίο^βΓδ άβ ουΙΙιΐΓΘ βη ΟΓόοβ ρβποΐ&ηΐ 1& άοΓηίπΜίοη οΐίοιπδηβ: 

1β ο&δ άβδ ΒίΜϊοΙΙιόςυθδ. «Τό βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες», Αθήνα 

1982, σσ. 189-206. 

Ζ3θΐΐ3Γ3ΐιΐ8 Οι., Α οί ΡτΐπΙοά Μαρβ οί ΟΓββοβ 1477-1800, Νίοοδΐα. 

1982, 4ον, σσ. Χνΐ+470+500 πίν. 

Ήλιου Φ., Βιβλία μέ συνδρομητές (1749-1821). Νέα στοιχεία, *0 Έρανίστής 16, 

1980, σσ. 285-295. 

ΚΐίΓοιηϊΙίιΙβδΡ. Μ. - ΕνΓΐνΪ3ΐ1θδΜ. Ε., Ογρηΐδ, ΟχίθΓά-83ηΙ& ΒδίΚαι*» 

1982, δον, σσ, ΧΧ+193 + 1 χαρτ. (λΥοΓίά Βί&Ιΐο^ΓειρΜο&Ι 8βΓΐβδ, νοί. 28). 

Κόκκωνα Γ., Ίσοκράτους λόγοι τρεις: Φλωρεντία ο. 1495 ή Ρώμη 0. 1517; Γύρω άπό 
μιά διόρθωση στόν Εθ£Γ3Π(1, Μνήμων 8, 1980-82, σσ. 314-318. 

Κοντοβά Β., "Ελληνες βιβλιογράφοι έλληνικών κωδίκων 'Ιεράς Μονής Χελανδαρίου, 
3θΒ 32/4, 1982, σσ. 65-78. 
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Ι\ ο υ ν ι ά κ η Δ., Λευκαδιχή βιβλιογραφία, ΕΕΛΜ 5, 1978-80 (1982), σσ. 115-194. 

Κ ο υ ρ ο υ π ο ΰ, Μ., Βιβλιογραφία εντύπων των μικρασιατικών Ιδρυμάτων καί συλλόγων 
1846-1922, ΔΚΜΣ 3, 1982, σσ, 149-183. 

Λοβέρδου - Τσιγαρίδα Κ-, Βιβλιογραφία Άνδρ* Ξυγγοπούλου, ΔΧΑΕ 10, 

1980-81, σσ. η'-λη'. 
Μ αστροδημ ή τρη II. Δ., Γεώργιος Θ. Ζώρας (1908-1982). Α' ΊΙ ζωή καί τό έρ- 

γο του. Β' Αναγραφή αυτοτελών δημοσιευμάτων Γ. Θ. Ζώρα (1931-1980), Παρνασ¬ 

σός 25, 1983, σσ. 18-36, 

Μ ι γ α η λ ά ρ η Π., Άλλο 2να έντυπο της τυπογραφίας τών Κυδωνιών, Ό Έρανιστής 
17, 1981, σσ. 277-278. 

Β & 1 I & Ε., Κ0ΐΓ&Γηαη1ί<1ί1ί&. ΒΐΙ)Ηο£ΓΒφϊιίβ αηα1γ1ί<ΐτιβ ά’ουνΓαροδ οπ Ιλη^υβ Τικηιιο, 

ΐτπρΓίΓηβδ θπ οαταοΙέΓθδ £γθο$ (1584 - 1900). ΛιΜίΙίοηδ, ΔΚΜΣ 2, 1980, σσ. 

183-203. 

Μ π ώ κ ο υ Γ. Δ., ΊΙ «διαφημιστική» προβολή τού βιβλίου κατά τήν Τουρκοκρατία, «Τό 

βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες», Αθήνα 1982, σσ. 113-135. 

Παπάζογλου Γ., Τά «σταμπάδα» βιβλία τής Βιβλιοθήκης τού Αντωνίου Καντα- 

κουζηνοΰ, <ΐθΒ 32/7, 1982, σσ. 173-189. 

ΙΙαπαζώτου Θ., Τά παλαιότυπα τών ναών της Βέροιας (1 βος-18ος αί,). Προσθήκες 

στον Ε. ί*β£Γ&η(1 καί στους Γ. ΛαδαΆ. Χατζηδήμο, Κληρονομιά 12, 1980. σσ. 353- 

365. 

Παπαϊωάννου Α., Ελληνικά Παλαιότυπα σέ βιβλιοθήκες τής περιοχής Ζαγορίου 

Ίωαννίνων (1645-1863), ΊΙπείρ. Χρον. 22, 1980, σσ. 133-150. 

— Τά ελληνικά παλαιότυπα τού Διονυσίου Θερείανού στή Βΐ1)1ίο1οθ0ΐ Οίνίο& της Τεργέ¬ 

στης (1744-1863), Ρβάον» 1981 ((^ιιβάβΓηί 18). 

Πολίτη Α., Βιβλιογραφικά τεκμήρια, Ό Έρανιστής 17, 1981, σσ. 274-276. 

— Τό βιβλίο μέσο παραγωγής τής προφορικής γνώσης. Δυσκολίες καί προβληματισμοί 

γύρω άπό τό θέμα. «Τό βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες», Αθήνα 1982, σσ. 

271-282. 

ΙΙαπαχριστοπούλου Α., Ελληνική βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες - συμ¬ 

πληρώσεις. Ό Έρανιστής 16, 1980, σσ. 140-142. 

Παπουλίδη Κ. Κ., Συνοπτική αναγραφή έλληνικών χειρογράφων καί έγγραφων τής 

βιβλιοθήκης Ββπϊη τής Μόσχας, Θεολογία 52, 1981, 481-496-{-3 πίν.(σσ. 497-499). 

Σκλαβενίτη Τ. Ε., Βιβλίολογικά Α', Μνήμων 8, 1980-82, σσ. 337-369. 

— Ή δυσπιστία στο έντυπο βιβλίο καί ή παράλληλη χρήση τού χειρογράφου, «Τό βι¬ 

βλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες», Αθήνα 1982, σσ. 283-293. 

Τσιρπανλή Ζ. Ν., Μαρτυρίες για τό έμπόριο τού ελληνικού βιβλίου (1780, 1783), 
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ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 1980 

Κύριοι Εταίροι, 

Την 23ην Μα'ίου 1980 συνήλθομεν εις τακτικήν Γεν. Συνέλευσιν καί σύν 
τοΐς άλλοις έξελέξαμεν τό Δ. Σ. τής τριετίας 1980-1983, τού οποίου ήδη 
συνεπληρώθη το ήμισυ τής θητείας. Κατά τό διάστημα τούτο άπωλέσαμεν 
τούς τακτικούς εταίρους: 

1. Εύελπίδην Λιβεριάδην, έκ Σμύρνης, συγγραφέα πολλών φιλοσοφικών 
δοκιμίων (| Δεκ. 1980) καί φίλον των Βυζαντινών Σπουδών, 

2. τον Ίωάννην Θεοδωρακόπουλον, ακαδημαϊκόν καί καθηγητήν τής 
Φιλοσοφίας (29 Φεβρ. 1981), 

3. τον Δημοσθένη Μιράσγεζην, διαπρεπή νομικόν (Ιούνιος 1981), 

4. τον εκπαιδευτικόν λειτουργόν Αριστοτέλη Άομένην, 
5. τον λογοτέχνην Σπΰρον Μουσούρην (Φώτον Γιοφύλλην), 

6. τον δικηγόρον καί έγκριτον κανονολόγον Ίωάννην Παναγόπουλον 
καί 7. τον άντεπιστέλλοντα έταΐρον καθηγητήν Βασίλειον Κουκουμενίδην, 
διδάξαντα εις τήν Θεολογικήν Σχολήν του Λιβάνου. 

Έκ δέ τών επιτίμων εταίρων: 

1. τον καθηγητήν ΑΙβχαηάβΓ Τιιι·γη έν ΙΠίηοΐδ τών Η.Π.Α. (21 

Όκτωβρίου 1981), διαπρεπή κλασσικόν φιλόλογον καί παλαιόγράφον-κω- 

δικολόγον, 
2. τον Άνδρέαν Στράτον (| Αύγουστος 1981) ιστορικόν τού Βυζαντίου 

καί πολιτικόν άνδρα, καί προσφάτως 3. τον Ηβητιαπη. δοΐΐθΐΐβίηει (! 2- 
12-1981) κορυφαΐον νομικόν. Τούτων πάντων θά διατηρήσωμεν ζωηράν τήν 
άνάμνησιν. 

Κατά τό αύτό διάστημα έφάνημεν φειδωλοί εις τήν άθρόαν εγγραφήν 
νέων μελών, προκειμένου νά έκκαθαρισθή πρώτον τό Μητρώον, δεδομένου 
βτι πολυχοονίως πολλοί τών Έ-ιαίρων δεν κατέβαλον τήν συνδρομήν των καί 
δεν προσήλθον εις τάς Συνελεύσεις. Εις τάς καθυστερήσεις ταύτας ούκ ολί¬ 

γον συνέβαλε κατά τό παρελθόν ή έλλειψίς προθύμου είσπράκτορος καί τις 
αδυναμία τών γραμματέων ν’ άνταποκριθοΰν παρά τήν προθυμίαν των εις 
ταχυδρομήσεις, εισπράξεις, συσκευασίας, αΐ όποΐαι άναγκαιοΰν, καί αί όποΐαι 
θά έπρεπε νά γίνωνται διά μισθωτού υπαλλήλου. 

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον ήσχολήθη μέ τά οικονομικά καί άλλα 
θέματα τά προκύψαντα έκ τής κληρονομιάς τού άειμνήστου προέδρου ημών 
Αναστασίου Όρλάνδου, τον καθορισμόν τού μισθώματος τού καταλειφθέντος 
ήμΐν άκινήτου, τήν άντιμετώπισιν δικαστικών άπαιτήσεων κλπ. Όμολογοΰ- 
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μεν δ’ οτι άνεκουφίσθημεν έκ των έσόδων του μισθίου, διά ν’ άνταποκριθώμεν 

εις τά έξοδα τής στεγάσεως καί τής λειτουργίας τής Εταιρείας. Ουτω κατά μέν 

το 1080 εισεποαχθησαν 49.000 δρχ. έκ του έν λόγω μισθίου καταστήματος, 

ένω αί εισπράξεις του 1981 πλησιάζουν τάς δρχ. 250.000 (μετά καθυστερου- ενω αι εισπραςείς του ι:>βι πλησιάζουν τάς δρχ. 250.000 (μετά καθυστερου- 
μενών κλπ.). 

Κατα τα άλλα εντός του 1980 είσεπράχθησαν έκ συνδρομών μέν μόνον 

9.000 δρχ. έκ πωλήσεων τόμων τής ήμετέρας Έπετηρίδος δρχ. 95.230 καί 

έκ χορηγίας τής Παγκείου Επιτροπής δρχ. 80.000. Επίσης τό Εθνικόν "Ιδρυ¬ 

μα Ερευνών μάς κατέβαλε (διά τό 1979) ποσόν δρχ. 20.000, έκ δωρεόϊν δ’ 

εισεπραχθησαν δρχ. 4.000. Εκ των ποσών τούτων κατεβάλομεν διά την έκ- 

δοσιν ΜΔ' τόμου τής ΕΕΒΣ (1979 -1980) δρχ. 183.440 καί τά λοιπά λει¬ 

τουργικά έξοδα, περί ων ο οικείος απολογισμός. Έξ αυτών σημειώ καί έξοδα 

επισκευών καί άσφαλίσεως του οικήματος τής έδρας τής Εταιρείας (Άριστεί- 

δου 8) και του ενοικίου τής αποθήκης, έν ή φυλάσσονται τά αποθέματα του 

περιοδικού. Ηδη δυναμεθα ευκόλως νά συνερχώμεθα υπό την ίδιαν ημών στέγην. 

Μεθ’ ικανήν καθυστέρησίν την Ι9ην Αύγουστου 1!>81 άπετυπώθη καί 

έν συνεχεία κυκλοφορείται ό ΜΔ' τόμος τής Έπετηρίδος τής ήμετέρας Εται¬ 

ρείας επιμελείς του διευθυντοΰ αυτής καί τού είδ. Γραμματέως κ. Σταύρου 

Ί. Κουρούση. Προς τούτο έξωδεύθησαν πλήν των κατά τό 1980 δαπανηθέντων 

έτεραι 254.978 δρχ., ώστε τό ολικόν κόστος \ά φθάση τάς 438.418 δρχ., πλέον 

τής άξίας προαγορασθέντος χάρτου. Εύλογον είναι οτι ή πτωχή χρηματικώς 

Εταιρεία δεν δύναται νά διαθέτη κατ’ έτος υπέρ τό ήμιαυ εκατομμύριου διά 

τήν έκδοσιν ετησίου περιοδικού, θά πρέπει δέ \ά είμεθα ευχαριστημένοι αν 

έπιτυγχάνομεν τούτο άνά διετίαν ή καί τριετίαν ακόμη. Πρέπει πάντως νά 

έπαναλάβωμεν οτι ούδεμία αμοιβή διά συνεργασίαν εις τήν Επετηρίδα ή 

διόρθωσιν των δοκιμίων της καταβάλλεται. 

Ή Εταιρεία είναι είς τήν ευχάριστου Οέσιν νά άνα^γείλη οτι οί υπό τού 

νέου Δίοΐκ. Συμβουλίου έκλεγέντες επίτιμοι Εταίροι ε,Οουσιωδώς εδεχθησαν 

τήν τιμητικήν εκλογήν των και δι* αβρο>ν λόγων ηυχαριστησαν ημάς επι τουτω. 

Όμοίως οτι ήγοράσθη ό χάρτης τού ΜΕ' (1981-1982) τόμου καί οτι κατα¬ 

βάλλεται προσπάθεια ν’ άρχίση απο τού προσεχούς Ιανουάριου (1982) η εκ- 

τύπωσις αυτού. 

Ώς προς τό εθνικόν μνημόσυνου τής 29ης Μαΐου, τούτο δεν έτελέσθη 

κατά τό 1981 μή εύρεθέντος πρός τούτο καταλλήλου όμιληνοΰ. Έτελέσθη 

όμως τό Φιλολογικόν μνημόσυνου του αείμν. Αν. Ορλα\δου την 11ην Δε¬ 

κεμβρίου 1980 έν τή Μεγάλη Αιθούση τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, καθ’ δ 

προλογίσαντος του Προέδρου τής Εταιρείας ημών, ωμιλςοε περί τού βίου και 

τού έργου τού έκλιπόντος ό Β' Αντιπρόεδρος καθηγ. κ. Ν. Δρανδάκης. 

'Ως πρός τήν Βιβλιοθήκην τής Εταιρείας, αΰτη εξακολουθεί πλουτιζο- 
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μένη κυρίως δι’ ανταλλαγών μετά τής Έπετηρίδος καί δι’ αποστολής και δω¬ 

ρεάς ή προσφοράς Ικανών βιβλίων καί περιοδικών εκδόσεων. Άλλα περί τα¬ 

κτικής λειτουργίας τής πολυτίμου ημών βιβλιοθήκης υπό τάς πάντοτε δυσμε¬ 

νείς οϊκονομικάς συνθήκας ύφ* ας διατελοΰμεν δεν δύναται να γίνη επί του πα¬ 

ρόντος πρόβλεψις. 

Τό Δ.Σ. εύχεται προς πάντας τούς κ. Εταίρους όπως εν υγεία συμβά¬ 

λουν κατά δύναμιν καί κατά τά προσεχή ετη εις την εύόδωσιν τών σκοπών 

αυτής. 

Ό Πρόεδρος *0 Γεν, Γραμματεύς 

Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ II. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΤΟΤΣ 1981 

Κύριοι Εταίροι, 

Και κατά το διαρρεύσαν έτος ή Εταιρεία μας έξηκολούθησε τάς εργα¬ 

σίας της ώς συνήθους. Κατά το διάστημα τούτο έθρηνήσαμεν την άπώλειαν 

τακτικών εταίρων καί παλαιών μελών του Συμβουλίου μας 

1. του ΙΙαναγιώτου Μπρατσιώτου, καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου Α¬ 

θηνών καί Ακαδημαϊκού, 

2. τού Γεωργίου Ζώρα, καθηγητυύ τού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

3. τού Φιλίππου Φάλμπου, συγγραφέως, 

καί 4. τού Ευσταθίου Κουτσοχέρα, συμβολαιογράφου, 6 όποιος κατέλιπε 
καί τό ποσόν των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών υπέρ τής Εταιρείας μας. 

Φειδωλοί ύπήρξαμεν εις άθρόαν εγγραφήν νέο^ν μελών. Ούτως ενεγράφη- 

σαν νέοι εταίροι οί κύριοι 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, αρχαιολόγος, 

2) Γεράσιμος Ζώρας, φιλόλογος, 3) Αθανάσιος Μαρκόπουλος, διδάκτωρ Φι¬ 

λοσοφίας καί 4) Κωνσταντίνος Πιτσάκης, διδάκτιυρ του δικαίου. 

Τά οικονομικά τής Εταιρείας μας χωρίς να είναι ανθηρά επιτρέπουν 

κάποιαν «άνεσιν». "Ηδη αρχίζει να άποδίδη τό έκ τής διαθήκης τού άείμνή- 

στου Αναστασίου Όρλάνδου καταλειφθέν εις την Εταιρείαν μας κατάστημα, 

ένφ δεν έπαυσαν αΐ σχετικαί επιχορηγήσεις τόσον τού 'Υπουργείου Πολιτισμού 

καί Επιστημών, δσον καί τής Παγκείου Επιτροπής, 'ΐπολογιζομένων καί 

των εσόδων έκ πωλήσεων τόμων τής Επετηρίδας, έκ συνδρομών τών Εταί¬ 

ρων, εξ είσπράξεως άναλογοΰντος χαρτοσήμου μισθωμάτων τά γενικά έσοδα 

τού έτους 1981 άνήλθον εις τό ποσόν τών έξακοσίων έβδομήκοντα έξ χιλιάδων 

ένακοσίων έβδομήκοντα τριών (676.973) δραχμών. Συνυπολογιζομένου δέ 

καί τού έξ εκατόν όγδοήκοντα τριών χιλιάδων ένακοσίων ένενήκοντα εννέα 

(183.999) δραχμών υπολοίπου χρήσ εως 1980, τό σύνολον την 31.12.1981 

άνήρχετο είς τό ποσόν τών οκτακόσιων εξήκοντα χιλιάδων ένακοσίων έβδο¬ 

μήκοντα δύο (860.972) δραχμών. 

* Αντιστοίχους αί δαπάναι άπερρόφησαν αρκετά ποσά διά την έξόφλησιν 

έκτυπώσεως, βιβλιοδεσίας καί συσκευασίας τού τεσσαρακοστού τετάρτου 

(ΜΔ') τόμου τής Έπετηρίδος καί την άγοράν χάρτου τού τεσσαρακοστού 

πέμπτου τόμου (ΜΕ') καθώς καί άλλα λειτουργικά έξοδα τής Εταιρείας μας, 

τά όποια συνεποσώθησαν είς τό ποσόν τών τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων 

οκτακόσιων τεσσαράκοντα έξ (415.846) δραχμών. 

Κατελείφθη δέ υπόλοιπον άνερχόμενον είς τό ποσόν τών τετρακοσίων 

τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδων εκατόν είκοσι εξ (445.126) δραχμών. 



660 Πεπραγμένα 

Άπό της ένάρξεως του οικονομικού έτους 1982 ή Εταιρεία μας είχεν, 

έως την 12ην Δεκεμβρίου 1982, έσοδα έκ πωλήσεων καί συνδρομών, έπιχο- 

ρηγήσεως της Βιβλιοθήκης υπό του ' Υπουργείου Πολιτισμού καί Επιστήμων, 

έπιχορηγήσεως τής Παγκείου Επιτροπής, έξ ενοικίων, έκ δωρεών καί λοιπών 

πόρων τό ποσόν των τετρακοσίων πεντήκοντα έξ χιλιάδων πεντακοσίων 

ένδεκα (456.511) δραχμών, όμοΰ δέ μ.ετά του υπολοίπου τής οικονομικής χρή- 

σεως του 1981 τό σύνολον των ένακοσίων μιας χιλιάδων έξακοσίων τριάκοντα 

επτά (901.637) δραχμών. ’ Αντιστοίχους αί δαπάναι (διά την έκτύπωσιν του 

τεσσαρακοστού πέμπτου τόμου (ΜΕ') τής Έπετηρίδος, καί άλλα λειτουργικά 

έξοδα) άνήλθον εις τό ποσόν τών διακοσίων δέκα τεσσάρων χιλιάδων ε’ίκοσι 

τριών (214.023) δρχ. Ούτω την 12ην Δεκεμβρίου 1982 ή μέχρι τουδε χρή- 

σις ένεφάνισεν υπόλοιπον έξακοσίων όγδοήκοντα επτά χιλιάδων έξακοσίων 

δέκα τεσσάρων (687.614) δραχμών. Αλλά τήν πορείαν τών οικονομικών θά 

άναπτύξη έν συνεχεία λεπτομερέστερον ό ταμίας τής Εταιρείας μας κ. Θ. 

Γιαννακόπουλος. 

Κατ’ έθος αλλά καί κατά καθήκον ή Εταιρεία έτέλεσε καί εφέτος τό μνη- 

μόσυνον τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως έν συνεργασία μετά του Συλ¬ 

λόγου προς διάδοσιν τής Εθνικής Μουσικής μέ ομιλητήν τον πρόεδρον τής 

Εταιρείας μας κ. Ν. Β. Τωμαδάκην. 

Ή Βιβλιοθήκη τής Εταιρείας πλουσιωτάτη εις περιοδικά καί βιβλία 

έπλουτίσθη καί εφέτος δι’ είσαχθέντων νέων βιβλίων καί τόμων περιοδικών 

προερχομένων κυρίως έξ ανταλλαγής καί κατά μέγαν αριθμόν έκ του Εξω¬ 

τερικού. 'Η έκτύπωσις τής Έπετηρίδος ήρχισεν από του θέρους του τρέχοντος 

έτους παρά τάς δυσχέρειας έξευρέσεως συνεργασιών κυρίως έκ τών έταίρων. 

Πάντας τούς καθ’ οίονδήποτε τρόπον έπιχορηγήσαντας τήν Εταιρείαν 

θερμώς εύχαριστούμεν.Χάριτας όμ,ολογουμεν εις όσους έκ τών κ. Έταίρων άφι- 

λοκερδώς είργάσθησαν διά τήν Εταιρείαν. Ιδιαιτέρως πρέπει νά έξαρθή ή 

συμβολή τού είδ. Γραμματέως κ. Σ. I. Κουρούση, ό όποιος μετά αύταπαρνή- 

σεως κινεί πάσαν προσπάθειαν καί ούσιαστικώς συμπαρίσταται εις τό έργον 

του Δ. Σ. Εις τον κ. Πρόεδρον τής Εταιρείας μας καθηγητήν κ. Νικόλαον Β. 

Τωμαδάκην πρέπει κατά χρέος αλλά καί κατ’ ευγνωμοσύνην νά έκφρασθοΰν 

εύχαριστίαι διά τήν καθόλου συμπαράστασίν, αύταπάρνησιν, καθοδήγησιν καί 

σύνεσιν τάς όποιας προσφέρει εις τήν Εταιρείαν μας καί άνευ τών οποίων τό 

έργον μας θά ήτο δυσχερέστατον. 

Τό Δ. Σ. εύχεται προς πάντας τούς κ. Εταίρους όπως έν υγεία συμβάλ¬ 

λουν είς τήν εύόδωσιν τών σκοπών τής Εταιρείας μ,ας τών Βυζαντινών Σπου¬ 

δών καί μάλιστα κατά τούς χαλεπούς τούτους καιρούς. 

Ό Γεν. Γραμματεύς 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΤΟΐ ΕΤΟΪΣ 1981 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ I Κ Ο Ν 

Α'. Έ σόδα Δρχ. 

1. Έκ συνδρομών των έταίρων .,23.900 

2. Έκ πωλήσεων τόμων της Επετηρίδας. 163.000 

3. Έκ χορηγιών: 

α') Του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών Ετους 1981 

I. Διά την Εκδοσιν της Επετηρίδας . 100.000 

II. Διά την Βιβλιοθήκην .. 50.000 

β') Παγκείου Επιτροπής Ετους 1981 . 60.000 210.000 

4. Έκ μισθωμάτων τοϋ καταστήματος της Εταιρείας . 230.805 

5. Έξ είσπράξεως άναλογοΰντος χαρτοσήμου μισθωμάτων. 5.670 

6. Έκ τόκων καταθέσεων έτών 1977-1980 . 43.598 

Σύνολον έσόδων 676.973 

Β'. 'Τπόλοιπον έκ τής οίκον, διαχειρίσεως Ετους 1980 . 183.999 

Σύνολον 860.972 

Δ ΑΠ ΑΝ ΑΙ 

1. Έξόφλησις έκτυπώσεως τοϋ ΜΔ' τόμου της ΕΕΒΣ . 251.650 

2. \Αγορά χάρτου Εξωφύλλου ΕΕΒΣ, ΜΔ'. 3.328 

3. Αγορά χάρτου έκτυπώσεως ΜΕ' τόμου ΕΕΒΣ . 61.932 

4. Κατασκευή μεταλλογραφημάτων ΜΔ' τόμου ΕΕΒΣ . 6.100 

5. Κοινόχρηστα μεγάρου, μισθός θυρωρού,θέρμανσις γραφείωνκλπ. .... 42.221 

6. Ένοίκιον άποθήκης.  22.032 

7. Φωτισμός, ΰδρευσις... 6.336 

8. Έκτύπωσις προσκλήσεων, άγορά γραφικών καί λοιπών υλικών, φω¬ 

τοαντίγραφα, φιλοδωρήματα . 4.133 

9. Ταχυδρομικά άποστολής τόμων ΕΕΒΣ... 4.245 

10. Άσφάλισις άκινήτου Εταιρείας . 2.260 

11. Δικηγορικά Εξοδα σχετικά πρδς τδ κληροδότημα Άν. Όρλάνδου.. 6.610 

12. Άπόδοσις τελών χαρτοσήμου είσπραχθέντων μισθωμάτων. 3.402 

13. Συμμετοχή εις Εξοδα έπισκευών κτηρίου καταστήματος Εταιρείας 1.597 

Σύνολον 415.846 

1Υπόλοιπον είς τήν νέαν χρήσιν 445.126 

Σύνολον 860.972 

Έν ’Λθήναΐς τη 10η Ιανουάριου 1982 

ό Ταμίας 

Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΙΙΟΤΛΟΣ 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΙΙΣΕΩΣ 

ΤΟΤ ΕΤΟΤΣ 1982 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 

Α*. "Εσοδα 

1. Έκ συνδρομών τών εταίρων . 

2. Έκ πωλήσεων τόμων της Έπετηρίδος. 

3. Έκ χορηγιών: 

α') Του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών έτους 
1982 διά την Βιβλιοθήκην της Εταιρείας. 30.000 

βί) Τής Παγκείου Επιτροπής έτους 1982 . 60.000 

4. Έκ μισθωμάτων καταστήματος Εταιρείας ..... 

5. Έξ είσπράξεως άναλογοΰντος χαρτοσήμου μισθωμάτων 
6. Έξ έσόδων διά χειρός εΐδ. Γραμματέως . 

7. Έκ δωρεών: 

α') Κληροδοτήματος Εύστ. Κουτσοχέρα. 10.000 

β') Κας Έ. Νίκολακάκου καί Κ, Μανάφη. 4.000 

Σύνολον έσόδων 

Β\ 'ϊπόλοιπον έκ τής οικονομικής διαχειρίσεως του έτους 1981.. 

Σύνολον 

Δ ΑΠ ΑΝ ΑΙ 

1. Έναντι έκτυπώσεως του ΜΕ' τόμου τής Έπετηρίδος . 

2. Αγορά χάρτου έκτυπώσεως του Μζ>' τόμου τής ΕΕΒΣ. 

3. Κοινόχρηστα μεγάρου, μισθός θυρωροϋ, θέρμανσις γραφείων . 

4. Ένοίκιον αποθήκης . 

5. Τέλη φωτισμού καί ύδρεύσεως . 

6. Έξοδα επισκευής κεντρ. θερμάνσεως τών γραφείων της Εταιρείας . 

7. Δικαιώματα είσπράκτορος συνδρομών έταίρων .. 

8. * Ασφάλισίς άκίνήτου τής Εταιρείας . 

9. Έκτύπωσις προσκλήσεων, διπλ. άποδείξεων, αγορά γραφικών υλικών, 

φωτοαντίγραφα, μίκροέξοδα, φιλοδωρήματα. 

10. Ταχυδρομικά άποστολής τόμων ΕΕΒΣ . 

11. Αγορά βιβλίων ... 

12. Καταβολή τελών χαρτοσήμου κλπ. είσπραχθέντων μισθωμάτων . . . . 

Σύνολον έξόδων 

Υπόλοιπον είς τήν νέαν χρήσιν 

Σύνολον 

Έν Άθήναις τή 20ή Ιανουάριου 1983 

Ό Ταμίας 

Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 

Δρχ. 

12.900 

173.175 

90.000 

189.000 

6.810 

23.926 

14.000 

509.811 

445.126 

954.937 

120.000 

101.530 

68.119 

24.480 

6.931 

16.950 

2.200 
2.298 

3.859 

2.616 

4.940 

10.395 

364.318 

590.619 

954.937 



ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΤΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 
Ί Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 

Αντιπρόεδροι 
I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Γεν. Γραμματεύς 
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ 

Ταμίας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ 
ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 
ί Άρχ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟ Υ ΛΟΣ 
Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΤΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΑΙΟΝ (1980-1983) 

Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Αντιπρόεδροι 
ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΉΝΟΣ 
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Γεν. Γραμματεύς 
ΝΙΚΟΛΟΠΟ Υ ΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ταμίας 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Σύμβουλοι 

ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
ΤΡΩΤ ΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔΡΥΤΑ1 

ΑΜΠΟΤ Ε. 
ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. 
ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I, 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. 

ΖΕΡΒΟΣ I. 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. 
Κ ΑΛΟΓΕΡΟΠΟ ΥΑΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 
ΛΑΜΠ1ΚΗΣ Β. 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡ. 
I Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. 
ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ δ. 
ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ 
ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 

ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
| Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. 
ΟΡΑΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚΤ1ΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΥΠΟΥ ΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛ1ΤΙΣΜΟΥ-ΕΠ1ΣΤ. 
ΧΩΡΕ Μ Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 
ΑΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΉΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ 
ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ 

Δ! 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΙΓΓΑΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ί Άρχ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΜΙΕΕΕΚ. ννίΕΕΙΑΜ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΐ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΩ 
ΝΙΚΟΛΑΤ ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΠΟΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

ΑΝΑ8Τ03 Μ. 
ΗυΝΟΕΙΙ Η. 

βακτικιαν Μ. 

ΒΕΟΚ Η.-Ο. 
ΐ ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
ΙΚΙΟΟΙΝ I. 

ΟΑΝΑΚΤ Ρ. εεμεκεε ρ. 
ΡΕΕνΟΥΕ ΟΗ. 

ί Ο ΣΑΡΔΕΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ 
ΡΟΙΧΙΕΚΙ Ε. 8ΙΜΟΝ ϋ. 
ΟΑΚ.ΖΥΑ Α. ΤΗΙΕΚ.ΚΥ Ν. 
ΟΚΑΒΑΚ Α. ΤΗΙΚΙΕΤ Ρ. 
ουίΕΕου α. ΤΟΡΡΙΝΟ Ρ. 
ΗΑΕΚΙΝ Ρ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ Δ. 



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 

Αίκατερινίδης Γεώργιος 

’Αμαργιαννάκης Γεώργιος 

Άντωνοπούλου-Δανιήλ Ήβη 

Βαγιακάκος Δίκαιος 

Βάλληνδας Στυλιανός 

Βάρτσος Ιωάννης 

Βασιλειάδης Δημήτριος 

Βασιλικοπούλου -Ίωαννίδου Αγνή 

Βελουδΐου Μαρία 

Βλάχος Παναγιώτης 

Βρανούση Έρασμία 

Βρανούσης Λέανδρος 

Γαβαλάς Αναστάσιος 

Γερουλανος Ιωάννης 

Γιαννακόπουλος Θεόδωρος 

Γιαννακόπουλος Γεώργιος Π. 

Γουήλ Άννα 

Γριτσόπουλος Τάσος 

Δημακοπούλου Φωφώ 

Δημητροκάλλης Γεώργιος 

Δοανίδου Σοφία 

Δρανδάκης Νικόλαος 

Ζέπος Παναγιώτης 

Ζώρα Πόπη 

Ζώρας Γ. Γεράσιμος 

Ήμελλος Στέφανος 

Θεοχάρη Μαρία 

Καλλιγά,ς Μαρίνος 

Καραναστάσης Αναστάσιος 

Κατσάνης Μιχαήλ 

Κονιδάρης Γεράσιμος 
Κοντός Παναγιώτης 

Κορρές Στυλιανός 

Κούκκου Ελένη 

Κούρνιας Κωνσταντίνος 

Κουρούσης Σταύρος 

Κούρσης Νικόλαος 

Κουτσιλιέρης Ανάργυρος 

Κουτσοκώστα Δάφνη 

Κουτσού κου Φωτεινή 

Κραντονέλλη Αλεξάνδρα 

Κρεκούκιας Δημήτριος 

Κυριαζοπούλου - Μιράσγεζη Μαρία 

Κωνσταντινίδης Εμμανουήλ 

Λαμψίδης Όδυσσεύς 

Λιβαδάρας Νικόλαος 

Λουκατος Σπυρίδων 

Λουπάσης Γεώργιος 

Μαμώνη Κυριακή 

Μανάφης Κωνσταντίνος 

Μανδηλαράς Βασίλειος 

Μανούσακας Μανοΰσος 

Μαρκόπουλος Αθανάσιος 

Μαστροδημήτρης Παναγιώτης 

Μηλίγκου-Μαρκαντώνη Μαρία 

Μουστάκηζ Βασίλειος 

Μουτούση Αντιγόνη 

Μπόνης Κωνσταντίνος 

Μπουμπουλίδης Φαίδων Κ. 

Νικολόπουλος Παναγιώτης 

Νικολοπούλου Χάρις 
Νομικός Γεώργιος 
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Ξύδης Θεόδωρος 

Οίκονομίδης Δημήτριος 

Πάλλας Δημήτριος 

Παπαδόπουλος Στυλιανός 

Παπαμιχαήλ - Κουτρούμπα "Αννα 

Πέρδικας Παναγιώτης 

Περιστέρηζ Σπυρίδων 

Πιτσάκης Κωνσταντίνος 

Πιτσιούνης Γρηγόριος 

Πολίτης Νικόλαος 

Πολίτου Δανάη 

ΠοΟλος Ιωάννης 

Ράμφος Ιωάννης 

Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

ΣιφωνιοΟ-Καράπα Αναστασία 

Σκυριανοϋ Άνδριανή 

Σκυριανοΰ Εύτέρπη 

Σμπαρούνης Αθανάσιος 

Σουλογιάννης Ευθύμιος 

Άρίσταρχος Άγιοταφίτης 

Γρηγόριος Σιναΐτης 

Δετοράκης Θεοχάρης 

Θέμελης Χρυσόστομος 

Κριαράς Εμμανουήλ 

Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 

Μούτσογλοο Σταύρος 

Μουτσόπουλος Νικόλαος 

Μπιλάλης Νικόδημος 

Σοφιανός Δημήτριος 

Σταθοπούλου Ελευθερία 

Τουρτόγλου Μενέλαος 

Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος 

Τριανταφυλλόπουλος Ιωάννης 

Τρωϊανος Σπυρίδων 

Τσάλλη Μίνα 

Τωμαδάκης Ευτύχιος 

Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φορόπουλος Νικόλαος 

Χαιρέτη Μαρία 

Χαροκόπος Αντώνιος 

Χατζηθεοδώρου Αντιγόνη 

Χατζηνικολάου - Μαραβα Άννα 

Χατζηφώτης Ιωάννης 

Χριστόπουλος Παναγιώτης 

Χριστοφιλόπουλος Αναστάσιος 

Χριστοφιλοπούλου ΑΙκατερίνη 

Ψυχογιός Κωνσταντίνος 

Β' ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Πανταζόπουλος Νικόλαος 

Παπαβασιλείου Ελένη 

Πατρινέλης Χρίστος 

Πολεμης Δημήτριος 

δίΓουχ Οιπδίορίι 

Τσολάκης ΕΟδοξος 

Φιλοθέου Γεώργιος 

Χαραλαμ/ιίδης Κωνσταντίνος 

Χατζηγεωργίοο Γεώργιος I. 

Χατζηστυλλής Στυλιανός 

Παναγιωτάκης Νικόλαος Ψαριανός Διονύσιος 



ΗέδυΜβδ ϋϋ ΥΟΙΛΙΜΕ ΧΕΥ (19814982) 

Ν. Β. Τ ο ηιαάαϊΐί 8, ΒααΓβηΐίη$ Μανίηοδ. Οΐ'έΙοίε, Βέοηοβ Εα8ΐταΙίο8 

ϋΚρρΗοΐβ. ϋηβ ΙβίΐΓβ ίηέάίίβ ατι βημί άβ ΡαΓαάΐΒ (1591)} ρρ. 4-41. 

I. Εαυββηϋυδ Μαπηοδ, ΗΐβΓΟίηοϊηβ Οβίοίδ, α βίβ Κβ^ουιηβηβ άυ 
ιηοηαδΙβΓβ άβ δΐ. Αηΐοίηβ άβ Υι·οηάΪ8Ϊ βΐ £Γ&ηά ρπΗοδγηββΙΙβ άυ Ραί- 
παββαί ά’ΑΙβχαηάήβ (1555 βα. - 5.5.1618). Ε’α. Γβνίβηΐ βπγ Ια ίαπύΐΐβ Οβ- 

Ιοΐδβ άβδ Μαήηο βΐ ραΓϋβυϋβΓβιηβηί δυβ Γαπά άβ Μ. ΜαΓ^ουηΐοδ Εαυ- 

Γβηίίυδ Μαπηοδ (άοηΐ ΐΐ βίαίάίΐ Ια άαίβ άβ Ια ιηοιΊ), δυβ 8βη οβιΐΥΓβ βΐ 
88. βοΓΓβδροηάαηββ ανββ βγηΐΐβ Εουβαπδ, Μβίβϋυδ Ρβ^αδ, Όβηϊδ Οαίβ- 

Ιίαηοδ, Μ. Μαι*£ουηίοδ. 

II. Ε’α. ρυΐάΐβ υηβ ΙβΙίΓβ αάββδδββ ραβ Μ. Ματ·£ουηίοδ α Εαυββη- 

Ιΐυδ 811Γ Γ&γΙ άβ ρΓ^βΙιβΓ, αΐηδΐ φΐ’υηβ ΙθΙΙτβ άθ Εβοηββ Ευδίβαΐϊοδ Ιβ 
Οιγρποΐβ (αΐΐαδ ΡΗϋοροηοδ) αυ 8ΐι]βί άβ ΡαΓαάΐδ α ρΓορο& ά’υη Ιίΐί^β 
δυβ Ια ςυβδίΐοη δυΐναηΐβ: Εάβη βδΐ - ίΐ υη Ιΐβυ βχϊδίαηΐ ΓββΠβπιβηΙ ου 
Εΐβη βδΐ-ίΐ υη ]ϊβυ δρΐηίυβί. Ε’ η. ρΓοββάβ α Γαηαΐ^δβ άβδ ΙβϋΓβδ. 

III. Εβδ ρβΓθδ §Γββ8 άοη! ΓοβυνΓβ ΙουοΕβ αυ δυ^βΐ άβ ΡαΓαάΐδ: υηβ 
δβίββϋοη άβ Ιβχΐβδ άβρυΐδ Ιβ ΙΙβ 8. ίυδφΓαυ Χνΐβ §. ρΓβββάββ ά’υηβ ΐη- 

ΐΓοάυοΙίοη ρ&Γ Ιαςυβίΐβ Γη. βχροδβ 1β8 ορίηΐοηδ ςριί η’οηΐ ϊαιηαίδ βίβ 
βοπιρΓΪδβδ άαηδ 1β8 άο^ιηβδ άβ ΓΪΙ^Ιΐδβ ηυΐ ηβ δ’βδί ]αιηαίδ ρΓοηοηβββ 8πγ 

Ιβ 8π]6ί άβ ΡαΓαάΐδ β’βδί-η-άΐΓβ &ΐ Ιβ Ραβαάΐδ ά’Αάαπι βΐ ά’Ενβ βχϊδίαϋ 
βπγ ίβΓΓβ ου Εΐβη υη ρβυ αυ-άβδδυδ νθΓΒ ΓΕδΙ, δ’ΐΐ η βίβ βοηδββνβ αρΓβδ 
ΙβυΓ βχρυΐδίοη ου 6ΐβη αΕοϋ ου 6ΐβη δ’ΐΐ ίύΐ Ιβ Κογαυπιβ άβ Οϊβυ (Ια 
ράιχ άβδ αηβδ) άοηΐ 1β8 ]υδΙβδ δβΓοη! 1β8 ΕβπΙΐβΓδ, β’βδί α άΐββ υη ΡαΓαάΐδ 
ββίβδίβ. 

Εβοηββ Ευδίταΐΐοδ βίαΐΐ Ιοίη άβ βοηηαΗΓβ οβ <ριβ Μαπηοδ ρΓββοηΐ- 

δβ,ΐΐ άυΓ&ηί Ιβ ΙίΙί^β ςυΐ ηνηίΐ βοΐαΐβ & Οηηάίβ, Π ηβ ίαίδαϊΐ ^υβ άβδ 8υρ- 

ρο8ΐΙΐοη8. Οβρβηάηηί ίΐ ηουβ ανβΓίϋ ηυβ ΕηυΓβηΙίυδ δ’βδί ορροδβ η υη 

Οβ1οΐ8 άυ ηοπι άβ Μβίβϋοδ, ςυΐ, δβίοη Γη. η’βδ! ηυΐΓβ ςυβ Ιβ δ&ναηί 

Μβίβΐίοδ νΐηδίοδ. II βδΐ ρΓθ6α1)Ιβ ςυβ Εβοηββ, 6ίβη βάίίϊβ δυβ 1β8 ορΐ- 

ηίοηδ άβ Ε&υΓβηίϊυδ βοηββΓηαη! Ιβ Ιυ^βπιβηΙ άββηίβΓ βΐ Ια ΙυδΙΐββ άΐνΐ- 

ηβ, ρουΓβαΐΙ ίπι&^ίηβΓ αϊδβπιβηΐ Ιβδ ίάββδ ςυβ ββ άβΓηίβΓ βίαϋ ββηδβ 8ου- 

ΙβηΐΓ αυχ βοηίΓονβΓδβδ άβ Οαηάίβ. 

Ε’α. η’α ραδ ιηαηςυβ Γοββαδϊοη άβ ΓβνβηίΓ 8υβ Ιββ αβίίνίΐβδ βΐ Ια 
ρβΓδοηηαΙϋβ άβ Εβοηββ. II α αυδδϊ βηΐΓβρπδ ά’ββΙαίΓβΐΓ ςυβί^υβδ ροΐηΐδ 
οΕδουβδ άβ Ια νΐβ άβ Μ. Μαι^ουηίοδ, βνβί{υβ άβ ΟγΙΚέββ βΐ ά’αυίββδ ρββ- 
δοηηα^βδ άβ δοη Ιβιηρδ. 
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Ν. Β. Τ ο ιη αά α 1ί ί 8, Γραφή, γραφενς, (μετα)γράφοι, ζωγοαφος, εικονο¬ 

γραφώ, εικονογραφία, ρ. 42. 

73 ε ηι. Β. ΕβοηοηιΐάέΒ, 8αα'ίβεε3 ά'βίΓββ ΗιιηιαίΜ, ρρ· 43-132. 

ϋΐΛΓ&ηί ηη ΒΪβοΙβ βί ιηβπιβ ρΐηδ, βηβ βΐιβηδοη ρορηίαίρβ (Ιιαίίαιΐβ) 

οοηηαβ βη Ογοοο οοχητηβ Ια ϊ>α11β.<1β άιι «ΡοηΙ άβ ΓΑΚα» οιι «Της τρίχας τί> 

γεφύρκη οΐιβηΐββ (ΤβϊΠβιΐΓβ ραρ Ιοιίδ Ιβδ ρβιιρίβδ άο δικΤΕδΙ Εατορέβη, 

ίυ£ ΓοΒ]βΙ άβ ΓβοΚβΓοΚβδ ρβΓδένβΓβηΙβδ ίίβ Ια ραΗ άβδ δβναηίδ. ΕΜπΐ-βΓεί 
ρβΗΐοηΙϊβΓ ροΓίβ α οβΙΙβ οΗβη&οη βδί. μίδΐϊίίβ ρβΓ Ιβ ίβΐί ηιιβ ββΓίβίηβδ 
δπρβΓδίίΐ/ΐοηδ βΐ ΐΓβάίΙάοηΒ οοτηπιιιηβδ & Ια ρΙηραΗ, ιΐβδ ρβιιρίβδ βη 
βοηδίϊίηιβηΐ 1β ίοηά. II δ’α§ίΙ βη βίΓβί άβ ΐ,ΓβάΐΙϊοηδ Γβίβϋνβδ βιιχ δαοπ- 

ίϊοβδ ά’έΐΓβδ ΙιυπιαΐηΒ ροαΓ Πχβρ, ρβΓ 1β 8βη§ βΐηδΐ νβΓδβ, ηη όάϊίΐηβ βη 
οοηδίηιοϋοη βί. βδδηρβρ δβ. <Ιυι·όβ. Εδίΐπιαηί φΐβ Ιβδ ΓββΚβΓβΙιβ» οηΐΐ'βρρϊ&βδ 
η’οηΐ ρ&8 βΒοηΙή, ροιυΊβ ιηοπιβηΐ, η άβδ δοΐαϋοηδ άβίΐηϋίνβδ ιριβηίβηχ 
ρΓοΒΙβιηβδ (|αί Ιοηοΐιβηί άβ ρτβδ οη άβ Ιοίη Ια βαίΐαάβ βη (ΐυβδΐίοη, Γαιι- 
ίβιΐΓ ΓβρΓβηά άβ ηοανββιι ββ δΐι^βΐ ΙβΙΙβιηβηΙ (ΒδουΙό βΐ δί ρβδδίυηβηΐ, ροιίΓ 
(ριί δ’ϊηΙβΓβδδβ 80ΐ ΙοΙΙίΙοΓβ, η Ια ΙϋΐθΓαΙιΐΓβ βΐ α ΙΤπδΙοΪΓβ Ηβΐίβηίφΐβ άβ- 

ρηϊδ Βγζβηοβ ^ηδφΤβ ηοδ ^οιίΓδ. 
Οβ ΐΓβνβίΙ οοπιρΓβηίΙ βϊης οϊιβρΗΓβΒ, ρρβββάβδ (Ι’ιιηβ ϊηίΓοάιιβΙ,ΐοη. 

Αη ρΓβιηίβΓ οΙΐδιρίίΓβ Ι’β. οοιηπιβηί,β άβδ ΐ,βπιηί£ηβ§β8 (Ιβ δΐιρβδίϊΐ,ίοηδ βΐ 
άβ £ρβάΐΙϊοη& ΓβΙβΙίνβΒ βηχ 8βοπίιοβδ ά’βίΓβδ Ηηηιαιηδ «οαδ Ι’αη^ΐβ ιΓυηβ 
ίηΐΘΓρΓβΐαΐϊοη ρδΥοΗοΙο^ΐφΐβ βΐ. ίοΗίΙοπφΐβ βη πιβπιβ Ιβπιρδ. Αα βββοηά 
βΙιορΐΐΓβ οη α βοιιβ 1β8 γβοχ, δοηδ Γοηηβ ηαΐΎβϋνθ, Ιβδ άΐνβΓδβδ ναιϊαη- 

Ιβδ άβ 1 β. οΐιαηδοη (ΟΓβοςηβ, ΑΙΙαηηαίδβ, δβρίβ, ΒαΙ^βΓβ, Ηοιπηβΐηθ, 

Ηοη^Γοίββ, Τζί^αηβ) δαΐνϊβδ άβ ηοί,ΐοβδ βί (Ιβ βοιηπιβηΙαΐΓβδ ιηίβΓρΓβία- 

ΐίίδ, Εβ οΚαρϊίΓβ 3ο οοτηρί’βηίΐ ιιηβ Ιοη^ιιβ αηα1γ8β <3ιι βι^βί 3β Ια οίιαη- 

8οη ίοηΐ βη ΙβηαηΙ. οοπιρίθ (Ιβδ (ΙΐΓϊβΓβηρβδ (Ιβδ ναηαηίβδ. Ε’αηαΙγδβ βδΐ 
αοοοπιρ&^ηββ άβ ΓβΓηβΓίμιβδ οοηιραΓαϋνβδ διίΓ Ιβ ρΐαη ϋη^υϊδϋςαβ βί Ιιΐ- 
Βίοπςυβ. Αη οΙιαρΐΐΓβ 4^ ο’βδί Ια οηΐϊίϊΐιβ <:1β& Ιραναπχ Ιβδ ρΐυδ ίηαροΓίαηΙδ 
ρυ1)1ϊβ8 ραΓ Ιθβ δαναηΐδ βί,ραη^βΓδ. Αη βΙιαρϋΓβ 5(; Ι’α. ρΓοββάβ α ιιηβ Γβ- 

οαρϋηίαΐΐοη, ροηΓ θΒοπΙϊγ ΓίηαΙβηιβηί αιιχ βοηβίοδΐοηβ δυίναηίβδ: α) 

οϊιβζ 1β8 Οτβοδ Ιβδ δ&ΟΓϋ’ϊββδ ά’βίτβδ Ιιιιπιαϊηδ οηΐ όΐβ Γβπιρίαοβδ ΐΓορ 161, 

άβρηίδ Ιββ ίβιηρδ ρτβ1ιΪ8ΐθΓΪς[ϋβ8, ραΓ ιΐβδ δαβηίίοβδ (Ι’αηίιηαιιχ, 1) Ιβ δοη- 

νβηίρ (Ιβ Ιβ. οοαίηπιβ ΒβΓίβΓβ άβδ δβοπΠοβδ (Ι’βίΓβδ Ιιηιηαίηδ βδί ραβδβ 
άβηΒ Ιβδ ΒαΙΙβίΙβΒ άβδ ρβιιρίβδ (1η δϋ(1-ΕδΙ ΕηΓορββη, β) Ια Ιιβίΐβίΐβ βη 
^ηβδίίοη οη^ϊηαΐΓβ άβ ΓΑδϊβ ΜίηβηΓβ. Ο’βδί ΓοβυνΓβ άβδ Βγζαη1ϊηδ άη 
ΧΙβ δ. Μαΐ8 8β ΒίρηοίαΓθ ρπιηϊΐίνβ αΐηδΐ ηπβ δοη ιιηίΐβ οηί όΐό άίδΐυφίββδ 
άαη8 Ιθβ ναπαπΐ-βΒ άθδ ρβιιρίβδ ΒβΙΙίαηκριβΒ, (|ηΐ ΓοηΙ βοηηιιβ ρβΓ ΠηΙβΓ- 

πιβάϊδιΐρβ άβ8 ΟρββΒ βπιί^Γβηίδ άαηδ Ιβδ ρβγ8 άιι δοά-ΕδΙ ΕιίΓορββη, ά) Ιβκ 
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ναπαηΐββ §Γβοφΐβ8 8οη1 ΓβηιαΓφίαΙάβδ ροιίΓ Ια &ο1)πόΙό (Ιβ Ιοιιγ δίγίο, 

φΐαΐίΐβ οοπυηιιηβ άβ8 οΐιαηβοηδ ρορυΐα^βδ ^Γβοηυβδ. 

ΤΙιέοοΚαΓίΒ Ε. ΏέΙοΐ'α&ίβ, Αάάίίίοη$ αη ΏίοΧίοηηαίτβ Ρα1τί$1ί- 
ςιιβ άβ Ο. Μ7. //. Εαιηρβ, ρρ. 133-156. 

Ι/α. α βίαΐάΐ υηβ Ιϊδίβ άβ 342 πιοΐδ ηοη 11ΐθΒαιΐΓΪ8β8 ραΓ (λ λν. Η. 
Ριαιηρβ (Α ΡαΐΓΪδϋο (τΓββΙί Ρ.βχϊοοη; ΟχΙορά 19764). Οβδ ιηοΐδ ρυϊδβδ 
άαπδ ΓοβιινΓβ ά’πη 8βιιΙ Ρθγθ, δ. Οτβ^οΪΓβ άβ Ναζίαηζβ, ρΓβδβηΙβη! ιιη 
ΐηίβΓβΙ ρ&ΓΐΐοπΙίβΓ άυ ροΐηΐ άβ Υυβ ΙίηφΠδΐίηυβ βΐ Ιί^ΐθΓαΐΓθ. Ρ’αιιΐΓβ 
ραΗ ίΐδ δοηΐ Ια ρτβιινβ φΐβ ηοιίδ δοπιιηβδ βηοοΓβ Ιοίη ά’ανοΐΓ Γβοβιιΐΐί 
ΙοπΙ 1β Ιγθ5ογ άβ Ια 1αη§υβ ραίπδΐίςιιβ. 

Ρ. Η αΐ & ί η, Ώβιιχ ρα88ΐοη8 6ϊ/ζαηίίηβ$ άα πιαιΊρΐ' 8αίηί άαΐί,βη ά'Ειηέ$β, 

ρρ. 157-162. 

Ρ Η. 6*. Β ο αΰ ο ιιΐ ί άβ 8, ΟοβιυηβηΙβ ίηέάίΐ8 βοηββΓηαηί Ιβ ιηοηα8ΐβτβ 
άβ 8ί. άβαη Ιβ ΤΗβοΙο^ίβη άβ Ρα,ΓΟδ, ρρ. 163-200. 

Νβαί άοοιιιηβηΐδ ριιΐάϊβδ ραΓ Γα. όοΙαίΓβηΙ ΠιίδΙοΐΓβ άη πιοηβδΙβΓο 

άβ 81. Ιβαη βηΐΓβ Ιβ» αηηββδ 1688 βΐ 1816. 

ΗέίΡαραν α η η ί - 8 ρ, Τ τ ο ία ηο $, ΒΪ8ρο8ΐΐίοη8 άβ Ια ΙββίεΙαύοη 
βΐνίςιιβ άαηε ΓοβανΓβ ίηΐβτρτέιαύνβ άβζ: ΑτίδΐίηοΒ, Ζοηαταε βΐ Βαί- 
8απιοη, ρρ. 201-238. 

Ρ. V βΙί$ 8 ατ ίο ιι, ΤοροξΓαρΚίβ άβ νέΙίξ08ΐί. ΑηαΙ’ϋ8β βΗΐίςαβ άβ Ια 
ίΚβ8β 8. ΏΓαξοιηηύ, ρρ. 239-252, 675. 

Ρι’ααΐβιΐΓ βχαιηΐηβ Ιβ ρΓοΜβπιβ Ιορο^ΓαρΚΐφιβ άβ Υθ1ϊ§:α8ΐΐ βη 8β 

Γοηάαηΐ 8ιιγ άβ8 βχίΓ&ίΙδ άβ Ια νβΓδίοη §Γββ<ιιιβ άβ Ια ΟΗι*οηίφΐβ άβ Ια 

ΜοΓββ. ΡαΓ Ια δΐιίΐβ, Γορΐηΐοη άβ δίβί. ΡΓα^οπιπίδ 8υτ οβ δφβΐ βδΐ ιηίδβ 

βη φίβδίϊοη βΐ Ια ναΙβηΓ άβίβηδίνβ Γββΐΐβ άβ8 Ιοιιγβ φή 8οηΙ δίΐηββδ α 

Ια ρΓΟχίιηϊΙβ άβδ νίΐΐα^βδ Αηβιηοάοηπ βί Ραραπ (βη ΑϊΌβάΐβ) βδΐ άβ- 

πιοηΐΓββ. 

Β. Β ο τη α η ο, Νοίβ ΡίΙοΙοξϊβΗβ II, ρρ· 253-261. 
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Ν. Β, Τ ο ηι α Λ α Ιύ ί $, ’ Ληεικόνισμα, ίερογραφία, Ιεροτνπία, εχτνπωμα, 

χαοακτήρ (=ϊοδηβ8), Ρ· 262. 

Ρ Η. Λ. ΒέπιέΙταΰορου,Ιοζ, ΟοηΐΓ&υ,ύοη ά Γ ίηναιΙοΓΪαΐίοη (Ιρχ 
5βΓίΙ>65 §Γβ€$, ρρ. 263-312. 

ίί’ϊηνβηΙαΪΓβ άβδ 8οη6β8 ριιΐάΐό ραΓ Γα. & βίο άΓβδδό ά Ια δΐιϊΐβ άθ γθ- 
ο]ιθγο1ιθ& βίίβοίιιββδ ά Ια Βί^ΗοΙΙιβηιΐθ Ναΐϊοηαΐθ άβ Οτθθθ (129 πΐ85.) ά Ια 
Βϊ^ΙίοϋιβςιΐΘ άυ ΜοηαδΙβΓβ Βοιίδδϋίοη βΐ άβ Ια ΜθίΓοροΙθ Τπΐίβδ θΙ81α- 
£οη. Όαηβ 1β8 άβιιχ άβΓηΐβΓβδ Γβχαιηβη άβ8 πίδδ. α βίβ θχΗααδϋΓ. 

Β. I. Ρ ο I έ πι ί 8, Οοηίτίδιιίΐοη$ ά ΙΊιίΞίοίίβ άβ Ια ΜβΙτομοΙβ ά'ΕρΜαο αιι 
ΧΥΙβ βίέϋΐβ, ρρ. 313-363. 

Οβδοπρϋοη θΐ θάϊίϊοη άθ ςιιβίφίβδ ηοΐβδ Ιιϊδίοπςαβδ (1υ πιαηιΐδοπΐ 

§Γβο ΒΓϋίδΙι ίιΐβΓατγ, Βιιρηβγ 54, ηαΐ ρΐΌνϊθηί, άβ Ια ΜόίΓοροΙθ άΈρΗόδβ, 

θοπί αιι πιΐΐϊθΐι (Ιιι δβίζϊβιηβ δίβοίθ. 17 α. βχαιηϊηθ β^αίβιηβηΐ ]α ρ&ΓβηΙό 
ρθ8δί61β θπΙγθ 1θ ιη&. θη ςυθδΐϊοη θΐ 1β8 πίδδ. ΕδρΗΐ^πιβηοιι 131, Εβϊπιοηοδ 

(Εβ&Ιιοδ) 199 βΐ δΐηαΐ 508 (976). 3ιιΗ ΓβάΐΙΐοη άβ (ϋχ άοοιυηβηΐδ βοοίβ- 

8ΐα8ΐί(ϊυβ8 άιι οοιί. δΐηαϋίοαδ. Εβδ ϊηΐοπηαΐΐοηδ Ιοιιοΐιαηΐ & Νοιινβ] 

Ρΐιοοββ, ΡθΓ^απίθ, νοαΓία θ! αιιίΓΟδ Ιοοαίϋβδ άβ Ια Μβίπφοίβ δοηί άΐδ- 

οιι1θθ8 αϊηδϊ ςυβ οθΐΐβδ ςιιΐ ΐΓαϋβηΙ άθ Ια νϊβ άθ ΓΕ^ϋδβ. Ε1 ροιίΓ οΙογθ 
οθ Βαναΐΐ Γα. βχαπιίηβ ίοηί οβ ([ΐη βδΐ Γβίαΐΐί αυ δΟΓίΙϊβ Λ^γΓορουΙοδ 

δβΒαδϋαηοβ, ραΓ Ια 8ΐιϋθ ηιόίΓοροΙΗθ άΈρΗθ&β (ΑΐΚαηαββ, Π. 1567-77), 

βη αϊουΐαηΐ. ςυθί^αθδ ηοί.68 8ιιγ Γθ^Ιϊβθ ιηβίΓοροΙϋαϊηβ ρβηάαηΐ Ια άο- 

πιϊηαϋοη οΙΙοιη&η. 

Ν. Β. ΤοπιαάαΗίβ, Λειογραφία, νλογραψία οΐ ααΐΐ‘68 ΙΰΤΜΐχ, ρ. 364. 

Ν. Ο. Ρ οϋΐέ 5, νέάυ,οαίίοη 8βΙοη ΤΗέοάοτβ ΜέΙίΐέηίοΙβς, ρρ. 365-378. 

Ι/αυΙβιίΓδ’αρριιγ&ηΙ 8ιιγ Γοθίτντβ άβ ΜβΙϊΙβηίοίβδ άό]α ραπιβ, ϋ α 
βδ&αγέ άθ ρρθβθηΐθρ βα οοηοβρίΐοη βιιγ Ια 6οηηβ βάυοαίίοη. 

Οη δί^ηαΐβ άοηο άβδ 1β άο6αΙ ηιιβ ]β Ιβπηβ βάυοαίίοη ηβ βοηββπιβ 
£ΐΐθΓβ Ια οοηηαϊδδαηοβ οΕ]βο1ϊνβ ιηαϊδ )α ίοηηαίϊοη ιηοΓαΙβ, υοϊγθ Ια ]α- 
δίΐοθ δθίοη Βϊβιι. Μοίϊίθηϊοΐ,βδ άϊδίίη^υβ οΐιβζ ΓΗοπιπιθ ΙγοΪ8 βίαρβδ: 
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ΓβηΓαηοβ, Γαάοίβδοβηοβ βΐ Γβ£β αάιιΐΐβ ίοαΐ οη δυ££6ΓβηΙ οβ φΐΐ ρβπηβΐ 
οιι οθ φΐί βτηρβοΐιβ Γαηΐοη ανβο Οίβιι ηιιΐ βδί οοηδΐάβΓββ οοπχηΐθ Ια δβιάβ 
γοϊβ ηαίιΐΓβΙΙβ. 

Ε’αρρΓβοίαΙϊοη άβδ άοοίπηβδ άβ ΓαιιΙβιΐΓ βδΐ βίίβοΐιιόβ αυ πιογβη άβδ 
οοπιρβΓαίδοηδ α άβδ δίίιιαίϊοηδ αοίιιβ1Ιβ8; α άβδ ΙΗβοπβδ άβ ρδγοΗοΙο^ΐβ 
αίηδί φΓα Ια ίΓαάϊίϊοη άβ Ια ρΗίΙοδορΙιΐβ αηοίβηηβ βί άβ 1’οΓίΙιοάοχίβ. 

Αϊηδΐ ηοιια αβοιιΙΐδδοηΒ α Ια οοηδίιΐδίοη (^βηβΓαΙο) φΐβ ΓΗοπιπιβ, 

ροιίΓνα (|ΐιΊ1 1θ άέδίρβ, ρβηΐ άβνβηΐΓ ανβο Γαίάβ άβ Βίβιι, αη ίηάίνϊάϋ 
ηιύΓ βί πχοΓαΙ. 

Β. 81ίου.Ιαίο8. Βι/ζαηββ άαη8 Γ«Ηίείοτία Ρταηβοηιπι» άβ 8. Οτέξοΐτβ 
άβ Τομτβ, ρρ. 379-397. 

8.1. Κοητου,86 8} ΜογΙ άβ Γάπιβ, ρ. 398. 

^ΠΗηθπίαΐΓβ 8ΐΐΓ Ια ΙθΙΙγθ η<> 5 άβ 3γηβ8β άβ ΟγΓβηβ. 

Μ. Ν. Β έ β 8, Ββιιχ Μ88. άιι Χίε 8. άβ ΓέξΙίεβ ΡΗαηβΐ'οπιβηί άβ ΤτΟζΗοΙα 
(α-.υ,ντβ ρο8ΐΚιιιηβ άβ Ν. Βέβ$), ρρ. 399-405. 

Εη 1947 Ν. Βββδ αναϊΐ άβοΐΗ άβυχ βναη^βΙίαΐΓβδ άιι ΧΙβ 8. (ραΓοΙιβ- 

τηίη) άοηΐ 1β ρΓβτηίθΓ, άβ Ια ιηαΐη άβ Ιβαη ρΓβδΒγΙβΓβ άβ Εαοβάβπιοΐηβ, 

αρραΗβηαΐί ίαάίδ αιι ιηοηθδΙβΓβ άιι ΜβΙβοΓβ. ΑοΙυβΙΙβπιβηΙ Ιβδ πίδδ. βη 
(|ΐιβδϋοη δοηί. άβροδβδ αυ Μυδββ βοοΙβΒΪαβΙίςριβ άβ Ια ΜβίΓοροΙβ, β Τπΐί- 
1{α1α. Μ. Ν. Βββδ ηοιίδ πιβί αυδδΐ αιι οοπΓαηΙ δυι* ΓβΙαΙ αοίυβί άβ οβδ πΐ88. 

Ρ. ΝΐβοΙοροιιΙθ8, ΏΪ8βοιΐΓ8 ίηέάίί ά Ατεβηβ ΑιιίοΓβίαηοε, ραΐήαΓ- 

βΗβ άβ Οοπ8ΐαηΙίηορΙβ, ρρ. 406-461. 

I. Κοηίάατίε-Κ. Μ α η α ρ Η ί 8, «Έπιτελεντιος βονλησις και διδασκα¬ 

λία’» άι* ραΐτίατβΗβ έβαιηβηίςαβ ΜαΙΐΚίβα I (1397-1410) ρρ. 462-515. 

Εβδ αιιΙβυΓδ βάίίβηΐ 1β ΤβδΙαιηβηί άυ ραΙπβι*οΙιβ Μαϋιίβυ I ού δοηί 
οοιηρπδ άβυχ ΙγρίΕα ΐϊΐοηαδϋςυβδ, οβίιιί άιι πιοίηβ ΜαΐΌ, βοπΐ ραΓ Ιβ 
ιηοίηβ Νϋοδ (ραΓ Ια δυϋβ ραΙπατοΗβ), βί οβίιιί άιι ΜαΐΚίβιι 1. 

8I.1. Κ ο χιτ ο η 8 β 8, ΡβίΐΓβΒ άβ Οτέξοίτβ α,τβΗβνβφΐβ άβ Βιιίξατίβ (XIΙΒ} 

XIVβ $.) βοηιρίβίββε άβ αιιβίαιιβε ββΙαίτβΐ88βιηβηΐ8 δίο§ΓαρΗίαιΐ6$> ρρ. 

516-558. 
28 - 2 - 1984 
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Ό’ίΐρΐ’όβ Ιβδ 8οιΐΓοβ8 <1οη1 Γη. ΓαΗ όίαΐ, Οθ^ΟΙΓβ Β <Ηβ Ι’θΙόνβ (Ιο 

Μ&χπηβ Ρΐηηχκίβδ. Μοίηβ βηκϋΐ 6π ιηαη&δΙθΓβ άθ Ψνχοσώστρια, Οβ- 
§οΐΓβ θδί βηΐτβ βη Γβ]&Ιϊοη3 ηνββ ΓβιηρβΓβυΓ Λη<ΐΓοηί(|υβ II, ηυΐ Γβ θΐβνό 
4 Ια <3ί§ηίΙβ 6β ΓηΓβΙιβνβςιιβ ά’ΛοΙιήίΙβι βη 1312. Οβ^οΪΓβ α τβηοηοβ 4 8βδ 

ίοηοϋοηδ βη Πη 6β 1314 οιι ρβοΐ θΙγθ &η ιΐέϊηιΐ 6β 1315, ροιίΓ &β Γβη- 

(Ιγθ η Οχηδίαηϋηορίβ βΐ νίνΓθ Βη ιηοηαδΙόΓβ (1β ΓΑπΛαη^β Μϊβΐιβΐ αυ 
Σωσβένιον. Εη 1327 ϋ βίηϋ βηβοΓβ βη νϊβ, II πβ ρβνιί, ιριΜΙ 8οϋ πιογΙ ΒνηηΙ 
1337. Ε’βάΐΐίοη 3β Ιγοϊ» ΙβίΐΓβδ 6β Οβ^οίΓβ οοηδβΓνέβδ οίβηδ 1β νΐηϋ. 

ίΐιβοΐ. §γ. 203 ΒΪηδϊ ςαο 3’ιιηβ ΙβίΐΓβ 3β Μ&χϊτηβ 1β Νβίχτηοηίΐβ ΒάΓβδδββ 
4 ΟΓβ^οΪΓβ βοηιρίθίβηΐ ββ ΐΓηνηϋ. 

ΝέβΓθΙο§ϊβ$ ραΓ Ν. Β. ΤοτηΒίΙαΙίϊδ, δρ. ΤΓο]αηοδ, Ο. ΒίΐϊΐΐΙπκί&ΙΙΐδ, 
ρρ, 559-575. 

ΟοπιρΙ&8-Γβηάα8 ρηί* Ν. Β. Τοπίίκΐηΐίΐδ, Ν. ΡηρΒίΙβπίθΙποιι, ϋ. I. 

Ροΐόπιΐδ, Α^ηβδ ΒηΒΐΙίβοροιιΙοιι - Ιοηηηίίίοιι, 8. ΚοπΓοπδβδ, Ρ. Υβΐϊδ- 

8&Γΐοιι, Ν. Ροΐϋθδ, ρρ. 576-624. 

ΒίϋΙϊοξΓαρΗΐβ ά'βίιιάβθ δρζαηΙίηοΙο§ϊ(]ΐιβ8 ριώΙίθ€3 ρατ (Ιθ3 0ιβθ3 ραί δίγΐ, 

ΕηηιΙίΒ.Ιίίδ, ρρ. 625-653. 

Ι,ΐΒΐβ άβ§ Γβναβ8 βη έοΗαη§β, ρρ. 654-655. 

ΒίΙαη άβ Ια 5οβΐέίέ ροιιτ Ιβ8 αηηέββ 1980-1981, ρρ. 656-662. 

ΒΪ8ίβ άβ$ Μβηώτβ8 άβ Ια 8οοίέιέ, ρρ. 663-667. 

Βέ8ηιηβ8} ρρ. 668-673. 

ΑΜβηάα βΐ βοτηξβηάα, ρρ. 674-675. 

ΒίεΙβ άβ$ ρΙαηβΚβ8 ύοη ΙβχΙβ, ρ. 676. 

ΤαΗβ άβ8 τηαΐίβΓβ8, ρρ. 677-578. 

ΕΕΒΣ, ΜΕ’ 43 



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

Σελ. 224 στ. 1 έκ των άνω άντί Τρωϊάνου γραπτέον Τρωϊάνου 
» 416 » 3-4 μ » » V Κασταμονίτου )) Κασταμονίτου1 
» 427 » 20 » )> » » θεοπρόβλητος. )) θεοπρόβλητος». 
» 431 » 14 )) )) κάτω » λίμνης® » λίμνης5 

479 » 4 » άνω » πολύ ύπά » πολύ ύπό 
» » » 7 » )> » αγίου )) αγίου 
» » » 15 » » » » ύπερβαλ όντως » υπερβαλλόντως 
» 488 » 19 » » » » άπείρω )) άπείρω 

» 497 » 4 )) » κάτω » άναίδην )) άνέδην 

» » » 1 » » » » δτ » δτε 

» 516 » 5 » » » » Ιιβχϊοοη » Ιιβχίΐίοη 
» 585 » 2 » » )> » Αίεβάβιηΐ© » Αΐί&άβιηϊβ 



ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ 

Σελ. 248. Εις τήν περί του Πύργον του Ιΐάπαρη βιβλιογραφίαν να προστεθή ή 
πρόσφατος άναφορά του νν. ΚβηάΓίοΚΡΓΪΙοΙϊβΙΙ, δΙικϋβΒ ΐη ΑηοΐβηΙ ΟτΒβΙι 
Τορο^Γ&ρΙιγ, Ρ&γΙ IV (Ρ&5368), υηΐνβΓδϋχ οί Ο&ϋίοΓηΐθΐ Ρτβδδ, [1982] ( = υηΐνβΓ- 

Βΐίγ οί ΟοΗΓοΓηί» Ρυβίΐο&ίΐοηδ. Ώβδδΐο^Ι 81υ<ϋθβ. νοί. 28), σ. 39. Ό συγγραφεύς, <5χι 

όρθώς ώς νομίζω, χρονολογεί τόν πύργον εις τήν ρωμαϊκήν περίοδον (!), βασιζόμενος εις 
τήν τοιχοδομίαν του χτίσματος (αυτή είναι άσφαλώς μεσαιωνική)· σημειοϊ δέ τήν ΰπαρξιν 

πέριξ τοϋ πύργου άναλόγου κεραμεικής.Άλλά τοιαύτη κεραμεική δέν ένετοπίσθη μέχρι τοΰδε, 
εκτός έλαχίστων όστράκων καί λαβών άγγείων της βυζαντινής καί μεταβυζαντινής περιόδου. 

Επίσης τό ύπό τοϋ συγγραφέως άναφερόμενον (σ. 29 κέξ.) σύστημα του άρχαίου 

συγκοινωνιακού δικτύου τής μείζονος περιοχής — χ6 χρησιμοποιηθεί αλλά καί βελτιωθέν 
εις τήν χάραξίν του κατά πολύ εις τούς βυζαντινούς χρόνους— χρήζει άναΟεωρήσεως ώς 

προς τήν πληρότητά του καί Ιδίως τήν χρονολόγησίν του. 

Σελ. 252. Τό νότιον όέκρον τοϋ γεύματος τής «Λαγκάδας» (περιοχή άγιας Ειρήνης, 

μετόχιον ίερας μονής Καλτεζών) φαίνεται ότι παλαιότερον, τουλάχιστον μέχρι των άρχών 

τοϋ ιθ' αί., εκαλείτο Κλεισούρα (έκ τής διεξαχθείσης έρεύνης ή όνομασία αΰτη δέν διεπι- 

στώθη άπό τήν έντοπίαν προφορικήν παράδοσιν). Τήν τοπωνυμίαν άλλα καί τήν στρατηγι¬ 

κής σημασίας δίοδον ταύτην βέβαιοί ιταλικόν Χρονικόν άναφερόμενον εις τα γεγονότα τής 

Ελληνικής Έπαναστάσεως* συγκεκριμένους, κατά τό Χρονικόν, ένω ό Ίμβραήμ πασάς 
κατηυθύνετο (Αύγουστος 1825) δήθεν πρός τό Λεοντάριον καί τό πλησιόχωρον «Δερβένι» 

( = Βασιλική οδός) διά τοϋ «δρόμου τοϋ Λεονταρίου» (βλ. είκ. 7), αίφνης άλλάσσει πορείαν 

καί μέσω τής διόδου τής «Λαγκάδας» καί των δευτερευαυσών διαβάσεων καταλήγει εις 

Τρίπολίτσάν (εδάφη μεσαιωνικοΰ Νικλίου). Τό άπρόσιτον γεωφυσικόν περιβάλλον τοϋ χώ¬ 

ρου τούτου έμείωσε τήν προσοχήν των Ελλήνων ιθυνόντων διά τήν έχύρωσίν του, ένφ διηυ- 

κόλυνε σχεδόν άκωλύτως τον έχθρόν νά διέλθη καί νά φθάση εις τόν προορισμόν του (Β-ΒΑ 

Αρκαδία). Βλ. σχετικώς είς Γ. Θ. Ζ ώ ρ α, Άγνωστον ιταλικόν Χρονικόν τής Ελληνι¬ 

κής Έπαναστάσεως, ΕΕΦΣΠΑ Ι^', 1965-1966, σ. 517, στίχ. 20 κέξ.: Μα εξίί (ένν. τόν 

Ίμβραήμ), οΗβ ρβΓ δίΓαΙαξβηυηα $ί άίήξβνα ρβΓ Ι,βοηάα,ή € εΗβ αηάανα 055αι αάαξΐο 
ρβΓ αΙΙβηάβτβ Ια ηοίίβ, ξίιιηία βΚβ {ιι, βαπώίο άΪΓβζΐοηβ β 3Ϊ άΪΓβ38β ρβΓ ΐΐ Ινοξο άβΙΙο 
01ϊ$$χΐΓα άβΐ ηιοηα$ί€Γο άί Οαηβήα (γρ. 0»11βζϊ&), ρβΓ Ια ραείβ άΐ 5. Ιτβηβ, οηάβ ή· 

άιίΓδί α ΤήροΙΐζζά, 
ϋη ΙαΙ Ιυ,οξο βτα ίαηΐο ίηαβββ38ώΐΙβ β ρΐβηο άί &α$$ϊ, ΐη ΐΒίνοάε 3ΐΓβΙΙΪ33Ϊηιβ, ΓΟΐίβ 

άα τηοηίαξηβ β βΚίηεβ άα ιιηα ρατίβ β άαΙΙ' αΙίΓα άα ιηοηίαξηε ρΐιι αΐΐε, βΗε ΐτηρο3$ώίΙβ 
βρα Ιο ειιρροΓΓβ οΗβ βξΐΐ νοΙβ3$β άΐ Ιά ρα88ατβ. Μα ρβΓ ΓαρριιηΙο, βοηοεββιιάο βξΐΐ οΗβ, ρβΓ 
Ιβ άβΐίβ Γαβΐοηΐ, ραβί Ιιιοξο ηοη βΓα ριιαΓάαΙο, ρβηεό άί ραεβαΓβ ρβΓ βοΐά, αβΗο β$$βηάο άΐ 
ηοη ΐΓοναΓβ ηββειιη ΐηίορρο. 

ΙηίαηΙο ΐ ηοδίΓΐ, ηιιΙΙα εαερίβαηΐϊ άΐ σιό, 5ΐ άίηξβναηο 3βΓηρΓβ ρβΓ ρΓβηάβτβ ϊ ΒβΓ~ 

νβηΐ άί Κβοηάαή. 
Βλ. καί σ. 518, στίχ. 18: ΝΐβΗίΐα, δβηίβηάο ΐΐ /ιιοβο, ξΐαη^βνα βοη ΙιιίΙο ΐΐ βα.ιηρο 

■8. Ιτβηβ, τηα ΙθραΠΐπι ραδβΐά βΓα ραβδαίο. 

Μετάφρασιν των άνωτέρω άποσπασμάτων είς τοϋ αύτοϋ, ίνθ’ άν., ΕΕΦΣΠΑ 
ΙΖ', 1966-1967, σσ. 558, 559. 

II. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΐ 



ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

(II. Βελισσαρίου, Τοπογραφικά Βελιγόστιδος, σσ. 239-252) 

Α'. Είκ. 1. Τμήμα τής οδού του «ΙΙαλιανεμόδουρου». 

Είκ. 2. Άνεμοδούριον. Άποψις «Παλιόπυργου» άπό Α. 

Β'. Είκ. 3. Άνεμοδούριον. Βορειοανατολική γωνία του «Παλιόπυργου». 

Γ'. Είκ. 4. Άνεμοδούριον. Άποψις «Παλιόπυργου» άπό Δ. 

Δ'. Είκ. 5. Άνεμοδούριον. Νοτιοδυτική γωνία του «Παλιόπυργου». 'ΙΙ Οεμελίωσις. 

Είκ. 6. Ραψομμάτι. Τμήμα τής «Μαρμαρόστρατας» άνατολικώς τού οικισμού. 

Ε'. Είκ. 7. Άπό τον «Παλιόπυργο» τού Άνεμοδουρίου άποψις τής ανατολικής κιιλάδος 

τού Αλφειού καί τής Κουτουφαρίνας. 

Είκ. 8. Το δυτικόν άκρον τού «Σαπολίβαδου» κ.λ.π. 

Ζ'. Είκ. 9. ΙΙάπαρη. Νοτιοδυτική γωνία τού «Πύργου». 

ΙΤ. Είκ- 10. Παπαρη, Τοιχοδομία τού «Πύργου». 

Θ'. Είκ. 11. Τό ανατολικόν άκρον τού «Σαπολίβαδου)) κ.λ.π. 

Γ. Είκ. 12. Άπό τον «Παλιόπυργο» άγιας Ειρήνης [Α'] άποψις τής εξόδου τού ρεύματος 

τής «Ααγκάδας» πρός Εύρώταν. 

ΙΑ'. Είκ. 13. Όχυρόν τής «ΤΙαλιόχωρας» Καλτεζών. Τοιχοδομία. 

ΙΒ'. Είκ. 14. Ή νοτιοδυτική γωνία τού «Παλιόπυργου» αγίας Ειρήνης [Α']. Εις τό βά¬ 

θος ό Χελμός. 
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ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 1 - ΑΘΗΝΑΙ (106 80) 

Ό ΜΕ' τόμος της Έπετηρίδος (1981 - 1982) άτετυτώθη την 29ον Φεβρουάριου 1984 

έτπμελεία τοΰ διευθυντοΰ αύτη ςκαί του κ. Σταύρου Ίω. Κουρούση. 


